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ДОЛУЧАЄМОСЯ ДО АКЦІЇ «ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
В області розпочалася
Всеукраїнська
акція
«За чисте довкілля», яка
триватиме упродовж квітня-травня. Зокрема, в суботу, 8 квітня, відбудеться
День благоустрою населених пунктів. Цього дня на
Чернігівщині
планується
впорядкувати понад 1000
місць почесних поховань
та більше 2300 кладовищ,
привести до належного санітарно-технічного
стану
164 парки, 252 сквери та
918 дитячих і спортивних
майданчиків.
Долучитися до весняної толоки запрошуються
всі охочі жителі області, підприємства, установи та організації. Адже збереження
навколишнього природного
середовища — це справа
кожного. Зазвичай, активну
участь в акції «За чисте довкілля» бере учнівська та
студентська молодь Чернігівщини. Цьогоріч до весняної толоки навчальні заклади
області планують залучити
близько 30 тисяч осіб.
Тож давайте разом зробимо нашу Чернігівщину чистою, охайною і зеленою.
За інформацією
Департаменту ЖКГ
облдержадміністрації.
* * *
Жителі району із настанням тепла активно
прибирають та озеленюють
свої рідні села. День довкілля проводять у сприятливий для цих робіт час. У

АГРОПРОМ
СЬОГОДНІ

У РОЗПАЛІ
ВЕСНЯНА СІВБА

З початком квітня у сільгосппідприємствах
району
розпочалася посівна кампанія. Проведенню її в строк
сприяють погодні умови.
Станом на 5 квітня сільгоспвиробники району вже завершили посів гороху на площі 271 га (горох у районі не
сіяли вже три роки), на 120 га
ячмінь. Всього ранні зернові
посіяні на площі 391 га. У
відповідний період минулого
року було посіяно лише 54 га
ячменю. Продовжується підготовка грунту під посів ярих
культур. Також господарства
вносять мінеральні добрива
для підвищення урожаю та
підтримки рівня родючості
грунтів.
Алла АДАМ’ЯК,
головний спеціаліст
відділу агропромислового
розвитку РДА.
більшості він співпадає із
моментом, коли закупляють і привозять саджанці.
Так було і у Чернецькому,
де вже посадили фруктовий сад. Як розповідає сільський голова Сергій Дмитрюк, сільрада закупила
сорок саджанців яблуньок
та двадцять черешень, які
вирішили посадити біля
школи та будинку культури.
Сонячного квітневого дня
до цієї роботи долучилися
сільські активісти, вчителі

і учні Чернецької школи.
Тепер вони старатимуться
доглядати за саджанцями
— поливати їх та стерегти,
щоб буває (на жаль, не рідко і таке трапляється) хтось
не викрав молоді деревця.
* * *
Кожен дорослий був колись дитиною. Сподіваюся,
ніхто не буде суперечити,
що саме в дитинстві все запам’ятовується
найкраще.
Окремі миттєвості вкарбовуються у пам’ять. Саме в

дитячому віці ми набираємося хорошого і «дурного» від
старших…
Помічниками в дорослих,
які саджали ялинки у центрі
Понір, були ці ясноокі малюки — вихованці сільського
дитсадка (на фото). Вони
вже добре усвідомили, що
деревце треба саджати, а не
зламувати. А ще охоче мірялися зростом із ялиночками,
із якими тепер ростимуть
разом.
Кор. «ТХ».

МАЛИЙ БІЗНЕС

ІС ТОРІЇ КРОКИ

Рік 2017 проголошено
роком Української Революції. 3 березня 1917 р. Українську Революцію очолила
Центральна Рада, а вже
20 листопада того ж року
було проголошено створення Української держави
— Українська Народна Республіка, яка оголосила про
свою незалежність 22 січня
1918 р. і була визнана рядом держав.
Сьогоднішня Україна є

спадкоємицею державницьких традицій, закладених
Українською
Революцією
1917 – 1921 рр. Цим подіям
була присвячена виставка
«Історії кроки» у краєзнавчому музеї. Присутні ознайомились з історією та копіями фотодокументальних
матеріалів, присвячених подіям Української Революції
1917 – 1921 рр.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ВІДКРИВ ДВЕРІ «ЇЖАЧОК»

Сільський голова Сергій ДМИТРЮК з односельцями саджають яблуньки в Чернецькому.
Фото Володимира СПІВАКА.
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Цієї події в селищі чекали ще
з минулого літа, відколи на прилеглій до селищного ринку території виросла сучасна споруда
під майбутній магазин. Із певних
причин відкриття магазину затягувалось. І ось нарешті 2 квітня
у неділю — урочисте відкриття.
Бажаючих першими потрапити в
магазин — ціла юрба.
Селищний голова Юрій Величко вітав подружжя Людмилу і
Валерія Кравченків із важливою
подією в їхньому житті, адже цей
магазин у них перший. Разом
перерізають на вході червону
стрічку. І вже за лічені хвилини
в торговельний зал неможливо
було втиснутись — хто за покупками, хто за келихом шампанського і запашним короваєм,
Четвер
13.04

П’ятниця
14.04

якими Валерій Кравченко щедро
пригощав усіх відвідувачів.
А за прилавками магазину
трудяться вже досвідчені продавчині Яна Комлик, Наталія Лут
та Валентина Чемерис. Найбільша черга була, звичайно ж, за
м’ясом — яловичиною в асортименті, чого до цього часу не було
в жодному магазині райцентру. У
іншому відділі — ковбасні вироби, сир, соки, цукерки, фрукти
і т. ін. І хоч емблемою магазину
є симпатичний їжачок, ціни в
магазині не колючі, доступні для
кожного. Працюватиме «Їжачок»
щоденно, без вихідних — запевнив його господар.
Віра КЛИМОВА.
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постійно приймає
замовлення на обслуговування подій
різного характеру безпосередньо у кафе
та з виїздом.
ВЕСІЛЛЯ, ЮВІЛЕЇ, ПРОВОДИ в армію,
КОРПОРАТИВИ, ЗУСТРІЧІ —
можливі з музикою «на живу».
Замовлення поминальних ОБІДІВ
на місці і з виїздом.
Також ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
барменів-офіціантів віком 20 – 35 років.
Тел. 095-481-35-88, 096-305-01-60.
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БЛАГОУСТРІЙ

РОСТУТЬ АЛЕЇ МИРУ, або «ВЕСНА ІДЕ, КРАСУ НЕСЕ» ПО-ТАЛАЛАЇВСЬКИ

А весна і справді несе
красу. І як радісно, коли є у
світі білому люди, які бачать
зорі в калюжах, які радіють
весняному першоцвіту, які
щовесни саджають дерево,
сіють квіти, незважаючи ні
на що. Бо прийшла весна, а
люди, які душею відчувають
її красу, примножують природи творіння ще і своїми руками. Ледь зігріло нас березневе сонечко, вже сільський
люд старається навести лад
у своїх садибах, в громадських місцях. Копають, саджають, сіють, щоправда, і не
всюди — є села, в яких навіть
навколо власних садиб не
спішать люди навести лад.
А так хочеться, щоб добрим
прикладом переймалися не
байдужі до навколишнього
середовища у кожному селі.
Адже ніхто чужий не приїде у
ваше село порядкувати.
Добрим прикладом у
цьому плані вже багато років
є Понори. Село невелике,
але має воно впорядкований
сільський центр. Вже кілька
років тому звели на вигоні
біля приміщення сільради
велику клумбу, на якій постійно насаджують квіти, порядкують працівники сільради,
культури, освітніх закладів. Із
часом люди звикли до того,
що центр села — не для випасу гусей. Тут повинно бути
чисто і красиво. Працюючи
сільським головою, Анатолій Дупа, який нині очолює
райдержадміністрацію, разом із сільськими активіста-

Вони саджали ялини на «Алеї миру» в Понорах.
ми щороку насаджували у
центрі молоді деревця. Вже
підростають молоді яблуньки, вічнозелені деревця біля
школи, дитсадка, пам’ятника
загиблим односельцям.
В Україні проходить Всеукраїнська екологічна акція
«Посади дерево миру». Кілька днів тому долучилися до
неї і жителі нашого району
з ініціативи його керівників.
Саме в Понорах минулого
понеділка і розпочали добру
справу. Обіч однієї окраїни
дороги у центрі села вже вкоренилися ялини, вирішили
посадити їх і з іншого боку.
Таким чином вималювалася
алея — Алея миру. У жителів
Понір особливе ставлення
до цієї акції, адже ціну миру

вони сприймають «оголеним
нервом», особливо після загибелі в зоні АТО земляка
Володимира Бахмача.
Озеленення центру цієї
весни стало для понірців
справжнім святом. Очолював
цю акцію сільський голова
Євгеній Чирва, який в неділю закупив саджанці ялинок,
самшиту, а вже зранку в понеділок кипіла робота. Взяли
участь у цій добрій справі
керівники району Анатолій
Дупа і Юрій Дзюбан. «Погляньте, які ялини ростуть
поза школою, — захоплено
розповідав Анатолій Петрович, — ми з однокласниками
саджали їх у дев’ятому класі.
Звичайно, не всі прижилися, але ж більшість росте.

Талалаївська районна державна адміністрація проводить конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що
не виходить за межі території Талалаївського району (приміський маршрут)

8:00

8:55

4135/4136

34

11:30

12:30

12:35

13:30

Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування проводяться відповідно до статті 43 Закону
України «Про автомобільний
транспорт» та «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобус
ному маршруті загального
користування» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
№1081 із змінами та доповненнями (далі Порядку).
Документи на участь
у конкурсі подаються організатору конкурсу у двох
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 перевізник-претендент (заява).
Конкурс відбудеться 10
травня 2017 року о 10 годині
у приміщенні Талалаївської
районної державної адміністрації за адресою: 17200,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3. Реєстрація учасників конкурсів з 9:45 год.
Документи на конкурс
приймаються з 10.04.2017
року по 21.04.2017 року
включно
за
адресою:
17200, смт Талалаївка, вул.
Центральна, 3, сектор еко-
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номічного розвитку Талалаївської районної державної
адміністрації.
УВАГА! За більш детальною інформацією звертатися 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.

Фото Олександри ГОСТРОЇ.

в Талалаївці, тепер зеленіє
двадцять юних ялин. Хочеться вірити, що ми разом
збережемо і примножимо
цю красу. Адже «поле діяльності» навколо не мале. Поряд із ялиночками вистачає
місця, щоб посадити й інші
деревця, кущі. Селищний
голова Юрій Величко завжди
готовий підтримати добру ініціативу небайдужих людей,
які прагнуть озеленювати і
оновлювати своє селище.
А наступного дня в селищі продовжувалися роботи із
благоустрою. Ще минулого
року у центрі Талалаївки за
кошти селищного бюджету
було встановлено сміттєві ящики. Навесні роботи із
благоустрою продовжуються. Біля «Вічного вогню» та
далі вздовж алеї працівники
ВУЖКГ встановили три лави.
Саме тут вони особливо по-

трібні, адже під час різноманітних заходів біля «Вічного
вогню» буде де посидіти літнім людям, вдень — погуляти
молодим мамам із дітками,
ввечері — молоді. А в четвер
тут висаджено десятки маленьких кущиків самшиту.
В організаторів і всіх
небайдужих людей, які працюють задля благоустрою
райцентру і сіл, є велике прохання до всіх свідомих людей
— берегти і примножувати
зроблене. Якщо ви стали
свідком того, що хтось зламує
чи викрадає деревце, руйнує
лаву, викидає сміття або якимось іншим чином шкодить
благоустрою, не залишайтеся байдужими. Повідомляйте
про такі випадки органи влади, правопорядку. Мовчання,
прикривання злочину — це
також свого роду злочин.
Кор. «ТХ».

вітати! Здоров’я, щедрих на
радість і любов довгих років!
Ми Вас любимо!
Невістка ТАНЯ, внучки
НАТАША, АЛЛА і ЮЛЯ
та їх чоловіки, правнуки
АНЯ, АНТОН, СТАНІСЛАВ і
ОЛЕКСАНДРА.
* * *
10 КВІТНЯ зустрічає
80-у весну наша дорога
матуся, бабуся і прабабуся Анастасія Михайлівна
РОТАЧ із Слобідки. Тебя

пригортають. Здоров’я міцного зичимо щиро, ласки від
Бога, від дітей — тепла на
многії щасливії літа.
З повагою ЧОЛОВІК,
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУК.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо Надію Олексіївну
ПАНЧЕНКО з Харкового,
яка днями відсвяткувала
свій ювілейний день народження. Твій ювілей — поважна дата, про це нагадувать не слід.
Ми щиро хочем побажати
здоров’я, щастя й довгих
літ! Щоб Твої ноги не боліли,
ще довго по землі ходили.
Дай, Боже, лиха Тобі не
знати і соту весну з нами
зустрічати!
З повагою і любов’ю
В. О. АРТЮХ, О. В. КОРЧМЕНКО, Л. І. МАТКО, Л. М.
МИЩЕНКО, Г. М. СТУПАК.
* * *
6 КВІТНЯ — день народження нашої дорогої
внучки і племінниці Вікторії
ВИНОГРАДЕНКО з Понір.
Від щирого серця вітаємо
Тебе з ювілеєм. Бажаємо
міцного здоров’я, успіхів
у навчанні, поваги від добрих людей і всього тільки
найкращого у Твоєму житті.
Будь завжди Ти весела і щаслива, ніжна, мила і чарівна.
Хай в очах Твоїх проліском
синім розквітає вродлива
весна. Хай з водою спливають незгоди і ніколи не буде
біди, хай на крилах несуть
гуси щастя, і розквітнуть
білосніжно сади, і здійсняться всі мрії Твої.
ДІДУСЬ, БАБУСЯ,
тьотя ТАНЯ з сім’єю.

Красиво, і на душі приємно.
Хочеться, щоб і сьогоднішні
діти, юнь села колись згадували свої
добрі справи.
Коли
щось
саджаєш у землю, будеш
д о гл я д ат и ,
обов’язково
проросте…»
Цього ж
дня «Алея
миру»
із
хвойних дерев виросла
і в центрі Талалаївки —
її посадили
працівники
райдержадміністрації,
районної та
селищної
рад разом із
своїми очільниками. Обіч
впорядковаНа фото Інни ПОЛОВКО: працівники РДА, районної та селищної рад
ної доріжки,
насаджують «Алею миру» в Талалаївці (вгорі); працівники ВУЖКГ Олекщо веде до
сандр ШУЛЄПОВ, Ігор АНТОНЕНКО, Олександр ЯКОВЕНКО, головний
залізничноінженер Владислав ЯКОВЛЄВ, Леонід ВОДОЛАГІН щойно встановили
го вокзалу
лаву навпроти колишнього побуткомбінату (ліворуч).
У БЕРЕЗНЕВИЙ час
весняний народилися жінки, доля яких визначила їм
багаторічну працю у сфері поштового зв’язку — це
шановані у своїх селах і в
районі Галина Михайлівна
КОЛИВУШКА з Корінецького і Оксана Михайлівна
СЛІПКО із Скороходового.
Зовсім недавно вони були
іменинницями. Колектив редакції «ТХ» із щирою вдячністю за співпрацю бажає вам,
шановні наші,
хліба на столі,
щастя у житті,
від сонця тепла, від людей
добра, радості у хаті і друзів
багато! Нехай вам віднині і
далі щасливо живеться, нехай лиш добро та достаток у
домі ведеться, хай люди за
працю і щирість вас завжди
шанують, хай сили прибуде,
здоров’я зміцніє на щедрі і
мирні, на многі літа!
* * *
НАШУ любу свекруху,
найдорожчу бабусю і прабабусю Віру Федорівну
БІЛАН із Старої Талалаївки
сердечно вітаємо з поважним 80-річним ювілеєм. Нехай відступають від Вас усі
хвороби та нещастя, нехай
добрими та чарівними днями радує Вас доля. Бажаємо Вам, рідна, світлої надії,
хай Бог найкраще Вам в
житті дає. Матінко, бабусю!
Скільки ніжності, й тепла, і
мудрих слів, що проросли,
як квіти. Ви нам усім себе
всю віддали, для Вас ми
найкоханіші у світі. Сьогодні
ясне сонечко зійде, до Вашої ми завітаєм хати сказать як міцно любимо ми Вас
і щиро з днем народження

дороже нет на свете, Ты в
этот мир нам жизнь дала и
вместе с нами через годы
по жизни тихо рядом шла. И
если можно, дорогая, за всё,
за всё Ты нас прости. Тебе
мы кланяемся в ноги, целуем руки мы Твои. Тебя сердечно поздравляем, желаем
радости, любви. Тебе желаем мы здоровья, с улыбкой
на лице живи.
Твої люблячі ДОЧКА,
СИНИ, НЕВІСТКИ, 8 ОНУКІВ, правнуки ДІМА і
ДЕНИС.
* * *
10 КВІТНЯ відзначає свій
ювілей наша дорога дружина, мама і бабуся Світлана
Миколаївна БУРДА із с.
Красний Колядин. Лагідна,
рідненька, добра і проста,
наша дорогенька, наша золота! Спасибі, матусю, що
життя дарували, спасибі,
матусю, що Ви нас навчили.
Спасибі, рідненька, за вічну
турботу, за щире бажання
добра нам усім. Хай серце
ще довго у грудях палає,
а руки, мов крила, внучат

8 квітня 2017 року

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВІДГУК
НЕЩОДАВНО довелося читать книгу
київського професора Миколи Тимошика
«Село», присвячену його рідній Данині Ніжинського району, і писать відгук на неї. Ця
фундаментальна праця складається із двох
томів, сумарна кількість сторінок яких нараховує понад 900. На це автор потратив 5 років. Це за тих умов, що він надзвичайно творчо продуктивний. Уявляю, якби цей дослідник
задумав писать історію свого району. Важко
навіть уявить, зі скількох томів вона б складалась. Для тих, хто має можливість ознайомитися з відгуком в Інтернеті, даю посилання:
http://www.hvilya.com/news/dvotomne_selo_
mikoli_timoshika/2017-02-09-9390.
А тут ніби нещодавно було заявлено про
підготовку видання і ще й року не пройшло
— презентація. До того ж за (хронологічний)
рік — дві.
Хто б не видавав книгу, завжди оцінюють
роботу тих, хто до неї найбільше причетний:
чи то одноосібний автор, чи колективний. Всі
несуть відповідальність
в однаковій мірі. Тому
буквально кілька слів
мушу сказать про авторські книги літературно-мистецького об’єднання «Олава».
Першою вона засвітилася книгою Якова
Ковальця «Хай твориться вам…». Автор знаний не лише в районі, області, а й в Україні.
Лише через особисті причини (відсутність великого бажання) він поки що не є членом Національної спілки письменників України. Для
мене особисто це було відкриттям. Означене
видання, власне, про самого Я. Ковальця,
але різних авторів. Чи має право така книга
на існування? Безперечно. Автор не полінувався зібрати матеріали, а знайшлися добродії й видали — не за авторські кошти. Це
сьогодні рідкість.
Третьою книгою, а для автора — першою
— Михайла Онищенка — поетична. Нарешті
відважився.
Кожна з них варта й похвали, й критичного слова, оскільки до якісного продукту й
вимоги високі. Якщо в книжці Я. Ковальця все
в значній мірі рівне: від передмови до останнього матеріалу (передмову він сам писав,
хоча й підписано моїм ім’ям, але цю передмову ви не знайдете в моєму списку публікацій).
То в книжці М. Онищенка передмова якраз і є
Ахіллесовою п’ятою. Автор її В. Ткачов.
«Село Березівка. З давніх часів до наших
днів» — це друга книга «Олави». Читаючи
її, досить насторожило вільне, щоб не сказать по-іншому, поводження з документами,
іменами. Розділи не вичитані, різностильові,
є повтори. Прямо-таки байка «Лебідь, щука
і рак». Тільки в прозі. Це якщо говорити про
книгу в цілому. Автори ж у визначених рамках з матеріалом справився кожен по-своєму. Книга на 21 сторінці почала розсипатися.
Для себе зробив пдф-формат, щоб дочитать
на планшеті. Складається враження, що для
В. Ткачова робить книжки, що деруни жарити
на сковорідці — різниці немає. Тяп-ляп, вжиквжик — і готове.
Приїхавши у відпустку, зустрічаємося з
ним. Довгенько ведемо розмову. Пропоную
свої послуги, оскільки вийшов на пенсію і
маю можливість приділити увагу творчим
питанням. А тим більше — місцевому крає
знавству. У відповідь: ні «так», ні — «ні». Тоді
думалося, що не все від нього залежало.
А зараз упевнений, що таки — все. І слава
Богу, що не став членом цього громадського
об’єднання.
Читаю на сайті Талалаївської РДА, в газеті «ТХ» про презентацію книжки «Талалаївський край». Очевидно, думаю, нарешті
вийшла солідна книжка, бо за яких це часів
за видання книжок Талалаївські РДА, районна та селищна ради так розщедрилися грамотами й подарунками?
І от беру до рук книгу «Талалаївський
край». Перше враження — в сільській місцевості зійде за перший сорт. Відкриваю другу
сторінку і — що це за вандалізм над геральдикою! Хто дозволив глумитися над нею? Це
не просто повний несмак, це насмішка над
гербом Талалаївщини, знущання з нього!
Що книга про Березівку, що про «Талалаївський край» не відповідає предмету громадського об’єднання «Олава». Якщо вже
сказали: «літературно-мистецьке», значить
мали б бути справді літературно-мистецькі
нариси про кожне село району, про організації, про знакових людей цього краю, про видатні події, що відбувались колись і недавно.
Це перше, що засвідчує халтурність, непрофесійність об’єднання, — неспроможність
його дотриматися відповідного жанру, стилю.
Але в «Талалаївському краї» — це повна
каша: на титульній сторінці читаємо, що це
«художньо-публіцистичне видання», а вже
на наступній сторінці — в анотації — «літературно-публіцистичне». Хоча «Олава» — це
«літературно-мистецьке об’єднання». Так
визначіться врешті-решт — ХТО ви чи ЩО
ви! Для «Олави», швидше всього, це одне й

те ж. Хоча насправді — далеко ні.
Взагалі, анотація — це окрема розмова.
І, очевидно, треба її зараз проговорить, тому
що вона є обличчям усієї книжки.
Про першу — жанрову розбіжність ми
уже сказали. Наступна, хоча й дрібна, але
промовиста — «смт» (селище міського типу)
пишеться без крапок після кожної букви. Це
на зорі совєтів так писали У.С.Р.Р. (Українська соціалістична радянська республіка).
Далі цікаве формулювання: «Книга розкриває історичне минуле і сучасне життя
с.м.т. Талалаївки, Талалаївського району та
його населених пунктів». Деякі довідки про
село так і лишилися в минулому: на рівні
інформації до історії міст і сіл ще минулого
століття. Про сучасне життя — ні слова. А
про чимало сіл ні про минуле, ні про сучасне. Також незрозуміле формування «Талалаївського району та його населених пунктів».
Виходить, що район — це одне, а його населені пункти — інше.

кінці книжки є вільних аж дві сторінки?
Можемо припустити, що це абсолютно
свідомий хід «Олави», щоб одразу не кидалися в очі назви пропущених населених пунктів. Можливо, є десь пояснення, що такі-то
населені пункти входять в історію таких-то
сіл? Отже, й тут халтура.
А тепер, нарешті на завершення про анотацію. Про яку «значну роботу по збиранню
та опрацюванню архівних матеріалів, а також» вивченню сьогодення Талалаївського
району провів авторський колектив можна
говорити?
Велике бажання читати книжку «Талалаївський край» ПРОПАЛО.
Хтось скаже, що це надмірно, надто жорстоко з мого боку. А я запитаю — чи всім
подобаються бомжі? Подобаються чи не
подобаються, але переважно — тим же бомжам. Так от ця книжка — бомж: там шматок,
там два, там недоїдок, там недогризок — і
310 сторінок під однією обкладинкою, з них

Взагалі, що в книжці про Березівку, що
про район — В. Ткачов не соромиться згадати ім’я своє, своїх родичів при найменшій нагоді. Доходить до того, що фіксуються навіть
дрібні факти, як от із листом про будівництво
школи. Складається враження, що основне
завдання цього громадського об’єднання
В. Ткачов бачить лише у відображенні свого
родоводу. А все інше — між іншим.
Не можна втриматися й про світлини. Напрошується висновок, що вони поділяються
на дві категорії. Перша — випадкові. Друга —
потрібні люди, потрібні об’єкти аж до прилавків магазинів. Система світлин спорадична.
Фото людей з одного села можна побачить на
різних сторінках чи місцях сторінки. Трапляються фактичні помилки в підписах: замість
прізвища, скажімо, Гопка, подано Гойка. Медики засідали двічі на консиліумі і т. д. і т. п.
Якщо є матеріал про діяльність народного
депутата України В. М. Давиденка в Талалаївському районі, то до якої категорії віднести
відсутність його фото?
Відсутнє фото й колективу «Олави», зате фото
В. Ткачова є. Нескромно,
зовсім нескромно.
Книжка видається тисячним накладом.
Як для району — це багато. Звичайно, «Олава» сподівається на продаж книжок. І вже
продає — по 100 грн. за книжку. За таку —
ціна непомірно велика. Частина таки буде
продана. Ні відсутність культури видання,
ні низька культура підготовки тексту, ні інші
вади книжки не зупинять читачів. Але, мені
здається, розчарувань у них буде багато і не
один пошкодує, що придбав. Наберіться сміливості — поверніть її В. Ткачову, а він хай
верне заплачені кошти. Але «Олава» матеріально хоче двічі заробити: перший — на
благодійних внесках, другий — на продажі.
Для неї — це знову ж таки подвійна самоціль.
Перший — факт видання. Якість не береться
до уваги. Другий — матеріально-фінансовий.
І ні про яку професійну, людську честь і совість тут не йдеться. Такої зухвалості і примітивізму історія книговидання не знає.
Дане видання категорично не може бути
предметом вивчення місцевої історії Талалаївщини, оскільки є не комплексним, надзвичайно інформаційно бідним виданням. І морально злочинно його рекомендувати навіть
читать учням шкіл району. Це видання має
бути забороненим, вилученим і знищеним як
розсадник творчої непорядності, примітивізму, некомпетентності, та навіть і цинізму.
Хочеться звернутися до всіх колишніх і
майбутніх спонсорів видань «Олави». Люди
добрі, не заплямовуйте своє добре, патріотичне і щедре ім’я поруч із олавською назвою. Проведіть аудит діяльності, так званої,
громадської організації. Чи справді вона така
вже й громадська? Адже ця книжка знову не
тримається купи: розсипається. Такий блок
має бути прошитий нитками. А це кошти.
Скільки було зібрано, скільки й куди витрачено? Досить «творить» таку халтуру і платить
за неї гроші!
Немає сумніву в тому, що якась частина
обивателів району буде задоволена цим виданням. Уже той факт, що які не які довідки,
а таки зведені під одну палітурку, вже є позитив. І болотничани прочитають про рябушан чи навпаки і т. д. і т. п. І це заперечити
не можна. Так само, що й інформації деякі є,
але вони, на жаль, не рятують і не можуть
врятувати в цілому книжку.
Видавши цю каліку, цей недоносок, автори зробили моральний, історико-культурологічний злочин. Вони не підготували якісний
продукт. Вони не підготували продукт повністю. Але закрили цю позицію, можливо, й
назавжди. Підбили підсумок існуванню району. Але підсумок хаотичний, неглибокий,
далеко фрагментарний. Підсумок без аналізу великого комплексу соціальних проблем
і навіть напрямів у різні часи існування сіл і
селища, району в цілому. Підсумок більше
поверхово статистико-бухгалтерський, аніж
із людським обличчям. Для «Олави» багато
подій навіть періодів у житті району ніби й не
існували. І ці речі можуть канути в лету. Але
чи потрібні вони для «Олави»? Адже, бачимо, що результат поки що 50 на 50. А амбіції
вимагають кількості, валу, який потрібний для
задоволення їх. Перші кроки вже зроблено, є
офіційна підтримка. Потрібні наступні. Тому
оті огризки історій селища і сіл на руку не району, а тим більше — не селам, а винятково
«Олаві» чи комусь одному конкретно. Мозаїка вже твориться. Найголовніше — ширма.
Фрагменти викладено. До тих огризків будуть
докладатися інші й інші. Нічого ґрунтовного.
Лише популізм. І чомусь думається, що вище
сказане зачепить керівника «Олави» лише
по відношенню до автора цих рядків, а не по
суті справи. Традиції остапобендерівських
«Ріг і копит» живучі. «Олава» оголосила духовним цінностям облаву.
Іван ЗАБІЯКА,
історик, журналіст.

«БІГАЛА, МАЗАЛА І В ПІЧ ЛАЗИЛА»
Про книжк у «Талалаївський край»

Для читачів газети вкажемо населені
пункти району, історичні довідки яких є, і яких
відсутні. Є про: Березівку, Болотницю, Граб
щину, Грицівку, Довгалівку, Красний Колядин,
Корінецьке, Липове, Понори, Поповичку,
Рябухи, Стару Талалаївку (Сильченкове),
Слобідку, Українське, Харкове, Чернецьке,
Юрківці. Відсутні про: Березовицю, Глибоке, Глинське, Діброву, Жолобок, Займище,
Зелений Гай, Колядин, Лавіркове, Левівщину,
Макаренкове, Мигурів, Мирне, Нову, Новопетровське, Новоселівку, Обухове, Основу,
Петькове, Рубанів, Скороходове, Співакове,
Степ, Степанівське, Степове, Червоний Плугатар, Шевченка.
18 населених пунктів є, а 27 — відсутні.
Немає значення чи стоїть воно на балансі району чи не стоїть.
Отже, нашабашили 18 довідок, стільки й
дали. 27 немає — підготувать чи оглянутися
навколо себе «Олаві» не під силу. Система
тут також як така відсутня: чи сільрадівське
село, чи ні — немає значення. Так скажіть,
олавці, в чому ж полягає суть вашої значної
роботи «по збиранню та опрацюванню архівних матеріалів, а також вивченню сьогодення
Талалаївського району»?
В такому обсязі довідок історія району не
мала б права виходити окремим виданням ні
за якими моральними, професійними, етичними, поліграфічними та іншими нормами, не
кажучи також і про системність цих матеріалів-довідок. Але це не для «Олави». Для неї
ніяких норм, правил не існує. Скажіть, які можуть бути правила для самодіяльного гуртка
краєзнавців рівня якогось там класу молодшої чи середньої школи (не вище 9-го класу)?
Ніякі. От «Олава» — краєзнавчий гурток початкових і в кращому разі середніх класів. Не
більше й не вище. Та оскільки гуртківці все
виконують на ентузіазмі, то олавці — за гроші, і немалі гроші.
Для мене ще одне досить важливо. Якщо
довідки 27 населених пунктів відсутні, значить їх уже в районі немає. Побіжні згадки
не беруться до уваги. «Олава» замість Талалаївської районної ради взяла на себе відповідальність наперед винести рішення про
наявність і відсутність сіл у районі. Цікаво, чи
відреагує на це районна влада і як саме?
Далі про видатних людей, «які своєю
творчістю і натхненною працею звеличують
свій рідний край». Суть цієї творчої і натхненної праці видатних земляків фактично не розкрито. Назвати прізвище — цього ще мало.
Хоча зустрічаються й інформації про декого з
них. От, скажімо, знаємо, що був якийсь пан
Демченко, який залишив після себе будинок,
в якому була початкова Червоноплугатарська
школа. І що ще? Якісь, можливо, дрібниці. От
що значить лише прізвище як зараз, так і в
майбутньому, якого фактично немає. Можна було б це зауваження й пропустить, бо й
моє прізвище серед таких є, але, на жаль, я
далеко не самотній. До речі, я ніколи не був
членом спілки письменників.
Ще одне в анотації: «Про все це Ви дізнаєтесь, ознайомившись зі змістом книги».
Ознайомлюємося. Зміст:
«Талалаївка, Талалаївський район (автори — В. Ткачов, С. Нужненко, М. Онищенко,
Л. Джежуля, О. Касьяненко, Ю. Кононіченко).
Історія сіл Талалаївщини (автори —
Н. Панасенко, О. Гавриш, Н. Нужненко,
Т. Пезова, А. Бащенко, О. Скиба, В. Суворов, О. Чукіна, М. Мироненко, М. Ярмош,
Г. Варчак, Т. Бичок, Т. Проценко, О. Пригара, Н. Дрозденко, Н. Варченко, Г. Лещенко .
Фото — В. Топчій. Використано фотоархів
Г. П. Сидоренка)».
Оце й усе.
А де ж власне зміст, де заголовки, що зустрічаються по тексту, де назви сіл? Адже ж в

всього-на-всього текстів фактично 200. Для
району — це практично ніщо. І тут же хочу
попросити вибачення за «шматки», «недоїдки», «недогризки» у безпосередніх авторів
своїх довідок. Про це — нижче. У книжки, як і
в людини, все має бути приємним, красивим і
правильним, відповідать стилям, статям. Все
має бути продумано, в рамках і межах. А тут
же — сім мішків вовни і всі не повні.
Звичайно, великого розуму не треба,
щоб зібрати сільрадівсько-бібліотечні довідки про історію села. А давайте запитаємося,
як вони писалися? Саме писалися. Тому що
більшість із них не є фактом дослідження.
Хто з бібліотекарів чи вчителів сидів в архівах-бібліотеках тижнями-місяцями? Хто з них
обкладався хоча б десятками книжок, яких
немає ні в сільських, ні в районній бібліотеці,
в тих же архівах і вишукував інформацію про
своє село, аналізував? У скількох сільських
бібліотеках є підшивки років за десять-двадцять рідної «Трибуни», щоб хоча б з неї щось
видобуть? Питання риторичне. Але одразу
скажу, що ні до бібліотекарів, ні до вчителів, ні до інших авторів довідок про
історію сіл у мене немає жодних докорів
і претензій. Тому що вони зробили все, що
могли зробить у своїх сільських, бібліотечних
умовах, будучи обтяженими домашнім господарством, роботою. Вони зробили, як могли,
бо вимагали згори: чи з плагіатами,чи — без.
Це не мало ніякого значення. Хтось для себе,
більшість — для галочки.
Але, вийшовши за межі села, ці довідки
перестають бути просто довідками сільського
чи селищного масштабу. Вони, швидше всього, є первинним матеріалом, який за будьяких обставин повинен бути розширеним,
доповненим, структурованим, підігнаним до
певного формату, який задумувався автором
чи колективом авторів. Інколи навіть взагалі
«перелопачується» за новою структурою,
щоб познімать сумнівно запозичені тексти,
доповнити максимально іншою інформацією.
Але це не для «Олави». Її це не стосується. В
неї своє бачення, яке не вкладається ні в які
рамки, окрім примітивізму.
За які б жанри, стилі не ховалися автори,
пишучи про людей, населені пункти, події,
все одно треба вказувати цифри, дати, величезну кількість дат, назв. Ось, наприклад,
«Вони працювали головами Талалаївської
селищної ради (в хронологічному порядку)».
А де роки їхнього працювання? Хоча б дали
частину, тих, хто ще живий. Немає ніяких ні
дат роботи, ні дат народження, ні коротких
біографій.
А де, умовно кажучи, «Вони керували
Талалаївським районом (в хронологічному
порядку)»? Знову немає ні тих, хто керував,
ні будь-яких дат.
Навіть працівник редакції «ТХ», співавтор
книжки, не зміг відстоять окремого заголовку
в книжці про свою газету. Хіба не ганьба?
Про Талалаївську вечірню середню школу робітничої молоді, де Ткачов Володимир
Митрофанович (саме так написано в книжці)
був директором, і за десять її років існування
лише півсторінки інформації. Який формалізм і неповага до колективу школи, до «багатьох» її учнів та випускників? Але інформація
про цю школу подається під заголовком, чого
немає про Талалаївську ЗОШ. Це як? Про вечірню, бо нею керував В. Ткачов, є, а про загальноосвітню, якій більше ста років, немає?
Уміщена лише одна світлина. Чому? Випадково? Думаю, що ні. Значить на цьому фото
є той чи та, кого «Олава» вважає за потрібне
внести в історію. Тільки не директор школи.
Що вже говорити про інше.
І так майже під кожним заголовком і без
заголовка — пеньки й пеньки. А скільки заголовків пропущено?! Та не тільки заголовки.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований
будинок 100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж, колодязь. Поряд лікарня, магазин, школа.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
Терміново САДИБА в Талалаївці, б/у МОТОБЛОК, б/у
СІЧКОРІЗКА. Ціна договірна. Тел. 066-209-75-52.
КВАРТИРА по вул. Травнева, 10, кв. 1 у Талалаївці. Є
сарайчик. Ціна договірна. Тел. 063-404-26-93 (після 19:00).
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями. Можливо з меблями. Приватизована присадибна ділянка 0,02 га. Тел. 096-364-44-39, 095-358-51-39, 063-161-91-82.
Газифікований БУДИНОК 8×13 м у Дмитрівці. Є гараж,
сарай, літня кухня, колодязь. 90 соток приватизованої землі.
Ціна 120 тис. грн. Тел. 067-703-70-70.
САДИБА в смт Талалаївка по вул. Чкалова, 41. Є газ,
вода, земельна ділянка 0,15 га.
Тел. 096-438-76-25, 097-193-46-23.
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. Ціна договірна. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА в Талалаївці по вул. Дружби, 17 з надвірними
будівлями. Є газ, вода. Ціна по домовленості.
Тел. 066-916-03-86.
БУДИНОК по вул. Калинова, 20: вода, газ. Або ВІЗЬМУ
НА КВАРТИРУ. Тел. 068-426-21-80 (Віра).
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ТЕЛЕВІЗОР «Горизонт». Тел. 096-758-94-07.
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.
Дві КОРОВИ: 9 місяців тільності і первістка.
Тел. 099-942-46-44, 095-542-61-53.
СІНО не в тюках. Ціна договірна. Тел. 068-820-08-48.
2-корпусний ПЛУГ, ЗАПЧАСТИНИ до трактора ЮМЗ
(коробка, блок, пускач, паливна), МЛИН ДКУ, КОРМОРІЗКА,
СІЧКАРНЯ, МОТОЦИКЛ Днепр-11, зварювальний АПАРАТ,
БОЧКИ для солярки. Тел. 097-354-82-79.
Доїльний АПАРАТ. Тел. 099-415-23-71.
ПЛУГ, КУЛЬТИВАТОР. Тел. 096-064-99-92.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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.

Закуповуємо вологу
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ.
Тел. 097-670-38-31.

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).
КУПЛЮ ВІСК (120 – 130
грн./кг),
ПРОПОЛІС
(600 – 650 грн./кг), МЕРВА
(30 грн./кг).
Тел. 096-797-52-47.
МЕТАЛОВИРОБИ:
ворота, решітки, паркани,
хрести, оградки, навіси.
Тел. 050-055-26-22,
097-738-70-63.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.

КУПЛЮ

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
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.
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.
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.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
Потрібні гроші? Можу купити МОНЕТИ (СРСР, старовинні), паперові ГРОШІ, НАГОРОДИ, АВТОМОДЕЛІ, МАРКИ, ДОКУМЕНТИ, СТАТУЕТКИ, ГОДИННИКИ, старовинні
речі і т. ін. Можливий викуп колекції. Досить тримати вдома
те, що може принести Вам гроші!
Тел. 097-626-57-79.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, хрест Нікіти Столпніка),
Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії, Густиньського і Корицького жіночих монастирів; в с. Катюжанка — до
о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний прийом з різних питань).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325401, виданий 21.04.1997 р. на ім’я БОГУТА Микола Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261980, виданий 29.08.1996 р. на ім’я ЛАВРИК Григорій
Дмитрович, вважати недійсним.
Втрачене
ПОСВІДЧЕННЯ
тракториста-машиніста
серії
АК 481435, видане на ім’я ЯРЕМЕНКО Геннадій Іванович, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай), розташовану на території Липівської сільської ради, серії ЧН №0250809,
виданий 07.08.1996 р. на ім’я ГРАБИНА Антоніна Іванівна, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

11 КВІТНЯ
минає 5 років,
як перестало битися серце нашої дорогої подруги Людмили Вікторівни
ЖАДЬКО з Талалаївки. Ти була сонячним промінчиком для всіх своїх рідних,
чоловіка, люблячою дружиною, ніжною мамою і бабусею для своїх дітей
і онуків. Була щирою подругою для
численних друзів, могла підтримати
кожного у скрутну хвилину, дати пораду. Тебе любили і
поважали, з Тобою ділились сокровенним. Не віриться,
що вже ніколи не зустрінемось, не поговоримо по щирості, не зустрінемо квітучу весну. Плачеться і тужиться, і
біль стискає серце від тяжкої розлуки. Спи спокійно, наша
дорога.
Подруги ГАЛИНА і КЛАВДІЯ.
ЖИТТЯ людське, мов тоненька
нитка, обривається, зупиняючи людину на життєвій дорозі. І вже два роки,
як немає з нами завжди живої в наших
серцях дружини, мами, бабусі й прабабусі Тамари Дмитрівни ПАНАСЮРИ
з Талалаївки. Пішовши в інший світ, Ти
залишила 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. Ты нас покинула, родная, настал
разлуки скорбный час, зато в граните, как живая, стоишь
в нашем сердце, среди нас. Хай над Твоєю могилою співають пташки, а на квітах буде роса — то наші сльози,
пам’ять про Тебе. Лебединим пухом Тобі земля і Царство
небесне.
ЧОЛОВІК, ДІТИ,
ОНУКИ і ПРАВНУКИ.

ЗАПАЛЕНА
свічка згоріла
дотла, і так, наче свічка, життя догорає.
Ще вчора бабуся у домі була, а вже 9
днів як із нами немає. 2 квітня минає 9
днів, як залишила цей світ Марія Пилипівна БЛАЖКО з Талалаївки. Їй судилося прожити довге життя. Вона була
відданою дружиною, мамою, бабусею і
прабабусею. Завжди готова допомогти,
розрадити, порадити. Тяжка хвороба
забрала Тебе від нас. Навіки зупинилось Твоє щире, добре
серце, спочили натруджені руки. Ти більше не даси доброї
поради, не допоможеш. Ти пішла за межу вічності від нас,
залишивши нам сум і тугу за собою. Згадуємо світлим спомином нашу маму і бабусю, з відходом якої в інший світ обривається зв’язок роду із старшим поколінням, залишається
тільки пам’ять.
Хто знав Марію Пилипівну, пом’яніть її разом із нами добрим словом і святою молитвою. Хай м’якою і теплою буде
Тобі земля, а душі — Царство небесне.
РІДНІ.
8 квітня минає рік, як не стало нашого дорогого батька і
дідуся Андрія Дмитровича ПОТЕРЯЙКА з Макаренкового.
Рік минув швидко, а серце болить і плаче, і не хочеться вірити, що Ти пішов від нас назавжди. Так незатишно і сумно
на душі, так порожньо в оселі, де Ти господарював, де міг би
ще багато зробити і навчити нас. Спи спокійно, наш дорогий,
а ми берегтимем про Тебе світлу пам’ять.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУЧКА.
10 КВІТНЯ минає 5 років, як не стало нашої мамочки
Таїси Терентіївни ДЕРИЗЕМЛІ з Талалаївки. П’ять сумних,
гірких років не вистачає нам її порад, усмішки, її доброго
обнадійливого слова. Той день, коли Твій погляд згас і серце перестало битись, став найгіркішим днем для нас, і ми
не можем з тим змиритись. Усі, хто знав Таїсу Терентіївну,
пом’яніть добрим словом.
Сумуючі ДОЧКИ.

8 квітня 2017 року
16 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.

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%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПП ГОРБАНЬ Ю. М.

на 21 квітня попередня
оплата на КУРЧАТ–БРОЙЛЕРІВ КООБ‑500, несучок
Мастер-Грей, бройлерних
ІНДИЧАТ Б’юті-6.
Комбікорм «Калинка»
по заводських цінах.
Тел.
2-19-34,
097-256-84-85.

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.

Виконком Юрківцівської сільради сумує з приводу смерті працівника сільського будинку культури Володимира
Олександровича КАЛАБАНА та щиро співчуває в тяжкому
горі його дочці, директору Юрківцівського СБК Оксані Володимирівні Луценко, дружині, художньому керівнику СБК Марії Михайлівні Калабан, та всім рідним і близьким.
Колектив Талалаївського районного лабораторного
відділення Прилуцького міськрайонного відділу висловлює
глибоке співчуття колишньому головному лікарю Талалаївської райсанепідемстанції Олексію Тарасовичу Шаленому з
приводу тяжкої втрати — смерті матері
КАТЕРИНИ ВАСИЛІВНИ.
Тяжке, непоправне горе спіткало нашого однокласника Віталія Миколайовича Бабку — закінчився земний шлях
його найріднішої людини, мами ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ.
Щиро співчуваємо Віталію і розділяємо з ним та всіма рідними і близькими покійної біль непомірної втрати.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1990 року.
Розділяємо гіркоту тяжкої втрати і щиро співчуваємо нашому сусіду Івану Петровичу Грабині з Талалаївки з приводу болісної, непоправної втрати — смерті матері
КАТЕРИНИ СЕМЕНІВНИ.
СУСІДИ з будинку 51а по вул. Центральна.
Весняної світлої днини несподівано зустріла нас, жителів вулиці Геологів у Талалаївці, сумна звістка: обірвалась
життєва ниточка нашої дорогої сусідки, люблячої дружини,
турботливої мами, ніжної бабусі Людмили Миколаївни
БАБКИ. Пішла за межу вічності чуйна людина, яка мала золоту душу і щире серце, могла розрадити, підтримати словом, сіяла добро і квіти… Висловлюємо щирі співчуття всім
рідним і розділяємо гіркоту тяжкої втрати. Господи Боже, Ти
там її бережи! Хай її невтомним рукам буде вічний спочинок. Спи спокійно, нехай земля Тобі буде лебединим пухом.
Сім’ї МЕРКУЛОВИХ, ГУБІНИХ, ЛИТОВЧЕНКІВ, ПАШКЕВИЧ,
ПРОКОПЕНКО, МЕСЕЧКІВ, ШУЛЄПОВИХ, ЯРМАКІВ, МІЗАЇВ.
Висловлюємо щирі співчуття Миколі Михайловичу Бабці, сину Віталію, доньці Ірині та їх сім’ям із Талалаївки з
приводу тяжкої втрати — передчасної смерті дорогої їм
людини, дружини, мами, бабусі ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ.
Глибоко сумуємо і розділяємо з їх родиною біль безповоротної втрати.
Сім’ї І. О. ЛОГОШІ, Г. Ю. КНИШ.
Глибоко сумуємо з приводу болісної втрати — смерті
нашої колишньої колеги по роботі у коопзаготконторі Людмили Миколаївни БАБКИ. Щиро співчуваємо в тяжкому
горі її рідним та близьким, а Люді — Царство небесне.
Г. А. МАРТІЯН, Т. К. ПУГАЧ, Л. І. МАЗИЛО,
Л. М. БОРОДЕНКО, Л. Г. ВОРОШИЛО.
У нашого колеги Олексія Тарасовича Шаленого непоправне горе — відійшла у вічність його мама КАТЕРИНА
ВАСИЛІВНА. Щиро співчуваємо Олексію Тарасовичу і розділяємо з ним та всіма рідними і близькими покійної біль
безповоротної втрати.
Сім’я М. В. БАНДУРАКА.
Родину Івана Петровича і Ніни Василівни Грабини із
Талалаївки спіткало непоправне нещастя — пішла з життя
мама Івана Петровича КАТЕРИНА СЕМЕНІВНА. Горюємо і
співпереживаємо разом із вами. Світла пам’ять і земля пухом покійній.
Сім’ї ПАВЛИШ, ГОПКИ, АРТЮХ, ЧЕПЕЛЬ, ГЕНЮТИ
із Скороходового.
Пішла з життя жінка щирої душі, шанована нами Людмила Пилипівна КУДРЕНКО з Талалаївки. Сумуємо і розділяємо біль тяжкої втрати з її рідними і близькими.
Сім’я СЕЗИК.

АКТУАЛЬНО

ПРАЦЮЄ ШКОЛА – ЖИВЕ СЕЛО

С Е ЛИЩ НИЙ РИНОК :
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

Ринок — це суб’єкт господарювання,
створений
рішенням органу місцевого
самоврядування чи органу
виконавчої влади на окремо
відведеній ділянці і зареєстрований у встановленому
порядку.
Функціональним
обов’язком ринку є надання
послуг громадянам та створення належних умов для
продавців у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно
від попиту та пропозиції. Незалежно від форм власності, адміністрація ринку має
проводити
облаштування
та утримання ринку згідно з
вимогами санітарних правил
утримання територій.
У свій час на вході до
Талалаївського ринку було
вміщено естетичну вивіску,
а розкладу роботи та графічного плану так і не розмістили. Нині торгівля на ринку
майже відсутня: столи розламані, дах над ними протікає і ледь тримається. Лише
продавці молочної продукції
дотримуються свого місця торгівлі. Решта торгівлі
продовольчими і непродовольчими товарами ведеться
під ринком, словом — хто де

її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного
учня
загальноосвітнього
навчального закладу, приведених контингентів учнів
усіх типів загальноосвітніх
навчальних закладів станом
на 5 вересня року, що передує поточному.
Для Талалаївського району показники освітньої
субвенції формувалися виходячи з даних, наданих
Міністерством освіти і науки
та Департаментом фінансів Чернігівської обласної
державної
адміністрації.
Законом України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» видатки освітньої
субвенції з державного бюджету для бюджету Талалаївського району враховані в
обсязі 17,8 млн гривень.
Відповідно до титульного списку загальноосвітніх
шкіл Талалаївського району
на 2016 – 2017 навчальний
рік кількість учнів Довгалівської ЗОШ I-III ступенів становить 25 учнів. Отже, фінансування цієї школи може
здійснюватися за рахунок
коштів освітньої субвенції.
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України
розпорядник
бюджетних
коштів здійснює управлін-

ДО ВСЕСВІТНЬОГО
ДНЯ ЗДОРОВ’Я

ВЕТЕРАНСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ – 30 РОКІВ

Під таким гаслом цього
року відзначається Всесвітній день здоров’я. Важливо
зазначити, що депресія —
захворювання, не звичне
для всіх, хоча захворіти ним
може кожен з нас. Депресія
— це найбільш поширений
психічний розлад, що характеризується зниженням
настрою, порушенням мислення та руховою загальмованістю. Цією хворобою
страждає кожен десятий у
віці старше 40 років, дві третини із них — жінки. Останнім часом до депресивних
станів стали схильні діти і
підлітки у віці 10 – 16 років.
Такий стан є причиною суїцидів серед молоді. Депресія у такому віці найчастіше
характеризується
станом
зневіри, втратою інтересу,
сонливістю, тривогою, відчуттям власної нікчемності,
а відтак і думкою про заподіяння собі шкоди, зокрема
самогубства.
Що робити, якщо у когось із близьких депресія?
Підтримка від друзів і членів
сім’ї полегшить лікування
хвороби. Дайте зрозуміти,
що ви хочете допомогти, вислухайте людину без осуду і
запропонуйте допомогу.
Що робити при підозрі
депресії у дітей? До ознак
депресивних станів у дітей
відноситься
замкнутість,
дратівливість, часті сльози,
проблеми з концентрацією
уваги у школі, втрата апетиту, порушення сну, схильність до поведінки з високим
рівнем ризику і т. ін. Якщо
ви помітили такі симптоми у своїх дітей, спробуйте
з’ясувати, що дитину турбує, проводьте з нею більше
часу, цікавтесь її життям,
захищайте від стресів, аби
уникнути біди.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-психолог
райлікарні.

З цієї нагоди відбувся
ювілейний пленум обласної
ветеранської організації. Групу ветеранів було нагороджено ювілейним значком «30
років Чернігівській обласній
організації ветеранів України» та Почесними грамотами «За особистий внесок у
військово-патріотичне виховання молоді, збереження
військових традицій та з нагоди створення Чернігівської
обласної організації». Серед
нагороджених і голова Талалаївської районної ветеранської організації Григорій
Іванович Костенко.
Відбувся і 30-й, ювілейний
пленум районної ветеранської
організації, в якому взяли
участь голови районної ради

ня бюджетними коштами в
межах встановлених йому
повноважень. Таким чином,
повноваження щодо прийняття рішення про фінансування Довгалівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів за рахунок освітньої субвенції належать
до компетенції відповідного
розпорядника коштів освітньої субвенції, визначеного
рішенням місцевої ради.
Від імені учнів, батьків,
громадськості сіл дякую
народному депутату О. М.
Дмитренку, помічнику-консультанту депутата В. В.
Гольцю, директору СТОВ
«Батьківщина» М. М. Дмитренку, головному агроному
господарства В. В. Якименку,
керуючому відділком, депутату районної ради І. В. Тарану, сільському голові С. М.
Мірошниченко, керівникам
району Ю. В. Дзюбану і А. П.
Дупі, депутатам районної та
сільської рад, які своїми діями роблять усе можливе,
щоб у Довгалівці була школа.
Вважаю, що школи в
селах треба зберігати, покращувати якість надання
освітніх послуг для майбутніх поколінь, для розвитку
самих сіл.
Володимир МИХАЙЛЮК,
директор Довгалівської
школи.

СИТУАЦІЯ

Майже рік на сесіях районної ради розглядається
питання діяльності Довгалівської школи щодо її фінансування. Згідно з пунктом 4
Прикінцевих положень Закону України від 24.12.2015
року №911 «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України» фінансування
загальноосвітніх
навчальних закладів, кількість учнів
у яких становить менше 25
осіб, за рахунок освітньої
субвенції не здійснюється.
На початок 2016 – 2017 навчального року кількість учнів
у школі становила 25, і згідно
із законом фінансування проводилось з державної субвенції, а із жовтня 2016 року
за рішенням сесій районної
ради школа утримується за
кошти Юрківцівської сільської
ради та районного бюджетів.
На звернення народного
депутата України О. Дмитренка від 21.02.2017 року
№537/2, дирекції та батьківського комітету школи щодо
фінансування Довгалівської
ЗОШ до Міністерства фінансів України отримано
повідомлення в. о. Міністра
О. Макарової, в якому зазначено, що розрахунковий
показник обсягу видатків
освітньої субвенції на 2017
рік визначено залежно від
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Юрій Дзюбан та райдерж
адміністрації Анатолій Дупа.
Вітаючи учасників урочистого зібрання, голова районної
ветеранської організації Григорій Костенко розповів про
історію створення цієї громадської організації в районі, про
її плідну роботу у різних сферах життя, назвав поіменно
тих, хто очолював її з початку
заснування. На жаль, ряди ветеранів значно порідшали. На
сьогодні районна ветеранська
організація налічує 27 осередків, в яких 1105 ветеранів.
Вони активні в громадському
житті і не байдужі до сьогоднішніх проблем.
Як і всіх нас, їх турбує
довготривале
будівництво
районної лікарні, забезпечен-

ЮВІЛЕЇ

ня її кваліфікованими лікарями. А ще ветеранів цікавило,
як відбувається формування
об’єднаних територіальних
громад, проблеми тарифів на
енергоносії та ін. Відповідав
на питання голова райдерж
адміністрації А. Дупа.
Учасників урочистого зібрання привітала начальник
управління соціального захисту населення Людмила
Карпенко. Групу голів місцевих ветеранських організацій
та окремих ветеранів було
нагороджено
Почесними
грамотами районної ради та
райдержадміністрації. Учасники художньої самодіяльності подарували присутнім
у залі цікавий концерт.
Віра КЛИМОВА.

ЖИТТЯ ЯК Є

Р І Д Н А Б А Й Д У Ж ІС Т Ь

Усі ми живемо в цей важкий час, коли за обтяжливими
буденними клопотами не помічаємо важливого. Стрімке
підвищення цін на комунальні послуги, ліки, продукти
харчування, безпорадність і
страх перед безробіттям роблять нас байдужими до чужих проблем (можливо тому,
що у кожного безліч своїх).
Ось так і живем. Не помічаємо колег по роботі, сусідів та
навіть не звертаємо увагу на
людей, які проходять поруч.
Ми рідко комусь із них щиро
співчуваємо і рідко за когось
щиросердно радіємо. І це
вже звично. І рідко хто себе
за це картає. А крилатий вислів «чужої біди не буває»
звучить більш як книжний…
Та не за це болить моя
душа. Болить вона через рідну байдужість. Як тяжко жити
на світі білому, коли члени
твоєї великої родини все
своє життя ворогують. І за
що здавалося б ворогувати?
За якесь майно, землю, які
комусь лишилися у спадок,
а комусь ні? Тим більше ті,
так звані матеріальні, цінності справді і не є цінностями,
бо не має ніхто із родичів ні
крутих фірм, ні сотень гектарів земель, ні висококласних
іномарок. А от горя від втрат
у кожного — хоч відбавляй.

І ні ж, щоб обнятися по-рідному, словом розрадити —
кривда точить їх душі, несе
біль і смуток. А колись же
їхні батьки, незважаючи на
труднощі післявоєння (хіба
ж тоді легше жилося?), хотіли залишити на цій землі
міцний родовід, щоб один
за всіх і всі за одного. Чому
ж не вийшло? Чому вже не
молоді люди, які виростали
в одній колисці, їли з однієї
тарілки і спали на одній печі,
не хочуть почути одне одного? Життя таке коротке, а
ми усі гості на цій Землі. І в
кожного свій час. Байдужість
— тяжка людська вада, байдужість від рідної людини —
ще тяжча.
Кажуть, що хто, як не рідна людина, простягне тобі
руку допомоги у важкий час,
хто, як не вона, порадіє твоїм злетам і поплаче разом з
тобою. Ні, мої рідні цього не
вміють. Не вміють співчувати
горю, не вміють допомогти, а
головне, не навчились вибачати один одному. Хоча їхнє
життя котиться за обрій, а
декого вже і нема за що пробачати. Важко сказати слово
«вибач»? Важко кожному з
нас просити в когось пробачення, а ще важче пробачати. Тому і хочеться кричати
на весь світ: «Просіть проба-

чення, поки є у кого, і пробачайте, поки є кому!»
Важко, коли рідні люди
навіть у горі кожен сам по
собі. Вони, переживши кожен
свою страшну і непоправну
втрату, так і не стали рідними
між собою. Вони не проводжають рідних в останню дорогу разом, не вітаються при
зустрічі і навіть у той день,
коли треба поминати тих, кого
немає разом з нами, не вміють бути разом. Скільки завдано болю і жалю один одному, скільки сказано слів, яких
не повернути… Ворожнеча
за батьківський поріг… Погляньте, вже немає серед живих тих, хто хотів колись його
переступити, і ви, можливо,
навіть пошкодувавши в душі,
що так вчинили, вже ніколи не
зможете їх сюди запросити…
Мені так болить рідна
байдужість і так хочеться на
весь світ кричати: пробачте
рідних, коли ще є кого пробачати. Відпустіть свою образу
і в цю мить наберіть номер
своїх рідних, з якими у вас
щось чомусь «не в’яжеться»
і першими щиро попросіть
пробачення. Зробіть цей
крок, щоб рідна байдужість
не ятрила серця ще кількох
поколінь рідних по крові і чомусь чужих людей.
ЮЛЯ.

хоче, там і торгує без належного контролю якості товару,
просто із землі, неподалік
дороги. Ринковий збір із цих
продавців, між іншим, береться регулярно. Я неодноразово робив приписи адміністрації ринку за порушення
правил торгівлі, проте реакції ніякої. Територія ринку не
розділена на продовольчу і
промислову зони, не вказані
продавцям робочі місця по
видах сільськогосподарської
продукції. Піднавісні столи
для торгівлі сільгосппродукцією не відремонтовані, територія ринку не огороджена, немає водопостачання.
Не виділена територія для
торгівлі сільгосптваринами і
птицею згідно з вимогами санітарного законодавства. Невже нікому не зрозуміло, що
були б належні умови торгівлі на ринку, був би і прибуток.
А відтак, який порядок, такий
і прибуток. За умов недотримання правил торгівлі і санітарії є підстави його і взагалі
закрити.
Директор ринку В. Г.

Моргун розповідає, що відремонтували дах у м’ясному павільйоні, тобто і в
лабораторії, що в ньому
знаходиться. Але ж це абсурд. Раніше дах протікав
лише місцями, а тепер вода
струмком біжить, відпадає
штукатурка, у стелі з’явилась дірка вже півроку тому.
Хоч орендну плату при цьому збільшили на 35 гривень,
певно, за холодний душ, що
буває під час дощу. У м’ясному павільйоні є й інші
порушення правил торгівлі.
Наприклад, немає сокири
для рубання м’яса, продавцям доводиться її носити з
дому або ж позичати. У павільйоні вже тривалий час
розбите вікно, по робочих
столах і по колоді можуть
ходити коти. А ваги?
Виходить так, що адміністрації ринку цей ринок не
потрібен, прибутку не дає. А
жителям селища?
Микола ЧЕПЕЛЬ,
завідуючий лабораторією відділу санітарної
експертизи.

ПОДЯКА

КОЛИ СЕРЦЯ ТЕПЛОМ ЗІГРІТІ…

За будь-яких часів і
відділенням В. М. Білика.
будь-яких обставин доДоброзичливість
і
брота, щирість і інші людввічливість стали, певно,
ські чесноти не втрачали
нормою в роботі сьогодніші ніколи не втратять своєї
нього банківського колектиактуальності.
Непривітву. Сам керуючий — висоність і холодна байдужість
кокваліфікований фахівець,
спричиняють біль і навпадобрий порадник, помічник
ки — щире, лагідне слово
і консультант для відвідувазігріває людське серце. А
чів банку. Його поважають
коли серця теплом зігріті
колеги й шанують клієнти.
— стає побільше доброти.
Там, де в пошані людЗайдіть у місцеве відділенські чесноти, — і робота
ня Ощадбанку і переконаййде на лад. Хочеться, щоб
тесь у цьому. Тут, щойно у нашому відділенні Ощадвідчините двері, почуєте:
банку так було завжди, щоб
«раді вас бачити», «вітаєйого колектив завжди сумо», «будь ласка», «дякупроводжували тільки успіх,
ємо» від кожного з членів
удача, прихильність долі
тамтешнього
дружного
і щира вдячність клієнтів.
колективу — О. А. Бірін,
Наші ощадбанківці на них
С. І. Бутко, Л. О. Сукачозаслуговують.
вої, А. М. Богданович, Л. В.
Тамара ШЕСТОПАЛ,
Виноградової і керуючого
жителька смт Талалаївка.
● ● ●
До кожного із нас в різна чужині, тим більше, тяжний час приходить горе
ко хворіючи. Минули роки
втрати. Кожен, хто вже це
випробувань для нас усіх. У
переживав, знає, як тяжко
віці 90 років мами не стало.
прощатися із старенькими Багато пережито за цей час,
батьками, хоч і розумієш
і просто уявити не можу, як
свідомо, що прожили вони
би обходилася без добрих,
свій довгий і складний вік. щирих людей: сусідів, друМоя мама Марія Денисівна
зів, кумів, які давно стали
Нестерчук все своє життя для мене земляками. У найпрожила на рідній Житомир тяжчі хвилини організації
щині, а останні роки у мене
похорону вони підставили
в Талалаївці на вул. Зарудмені своє плече, за що я
дя. Розумію, що людині у
всім безмежно вдячна. Дятакому віці так не просто
кую, що ви у мене є.
прижитися, так би мовити,
Ніна КРИВОЛАП.
● ● ●
Ми всі знаємо істину видали Вітька його однокласслову «Немає страшнішого
ники, згадали колишні колегоря як хоронити своїх діги-пожежники, які допомогли
тей». Коли стосується воно
мені і провели разом із рідсаме тебе, розумієш, що не
ними сина в останню дорогу.
знайдеться і слів, щоб переЯ дуже вдячна за моральну
дати словами біль, розпач,
і матеріальну допомогу себезвихідь. Надто рано, всьолищному голові Ю. Є. Вего у 44 роки, пішов із життя
личку, моїм друзям, жителям
мій син Віктор Черевик. Я рідної вулиці, сусідам, кумам
безмежно вдячна всім до— всім, хто прийшов у мій
брим людям, які не залишидім із щирими співчуттями.
ли мене наодинці із тяжким
Валентина ЧЕРЕВИК.
материнським горем. Згасмт Талалаївка.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

10 квітня — с. Красний Колядин, вул. Шевченка, вул.
Робітнича, вул. Першотравнева, вул. Польова; с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги.
11 квітня — с. Довгалівка, вул. Шевченка, вул. Литвиненків; с. Липове, вул. Біла Гора.
12 квітня — с. Болотниця, псп «Лан», вул. Миру, вул.
8 Березня, вул. 40-річчя Перемоги.
14 квітня — с. Глибока (село повністю); с. Скороходове,
вул. 30-річчя Перемоги (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ДУХОВНІСТЬ

ПАМ’ЯТЬ

БОЖКО, ВОЛЕЙБОЛ І ЧЕРНЕЦЬКЕ

НИНІШНЬОГО
року
вона випадає на 9 квітня.
Це свято прийнято відзначати в останню неділю
перед Великоднем. Вербну неділю ще називають
Входом Господнім до Єрусалиму. Це свято, згідно
зі Священним Писанням,
відзначається з нагоди
того, що в цей день Ісус
Христос в’їхав до Єрусалиму. Його прибуття дуже
широко і святково віталося
людьми. Всі, хто зустрічав
його в цей день, чекали, що
Син Господній виправить
все, що відбувалось у світі. Зокрема, усуне всю несправедливість і відновить
благополуччя, процвітання
людей.
Натовп людей зустрів
Ісуса. Всі раділи, співали
пісні. А також всі, хто зібрався, обмахували Ісуса
Христа пальмовими гілками. Звідси у нас пішов
звичай у Вербну неділю використовувати гілки верби.
Ці дерева у нас ототожнюються з пальмами. Так відбувається тому, що верби
в нашій країні розквітають
одними з перших.
Якщо задуматися, то
Вербна неділя не тільки
урочисте і світле свято. Цей
день також є одним з найсумніших і найтрагічніших

у православній вірі. Адже
практично всі ті, хто вітав
Ісуса у Вербну неділю, вже
через кілька днів били його
і кидали в нього камінням з
криками люті, вимагаючи,
щоб його розіп’яли.
Як святкують Вербну
неділю? У суботу перед
Вербною неділею в православних церквах проводиться Всенічне бдіння. Всі
віруючі в цей вечір йдуть на
службу з вербними гілками
в руках. Служителі церкви
кроплять гілки прихожан
святою водою. На честь
входу в Єрусалим Ісуса віруючі стоять із запаленими
свічками до кінця служіння.
У неділю, на наступний день, прийнято знову
приходити до церкви, щоб
ще раз освятити вербові
гілки. Ті, хто не зміг прийти
до церкви в суботу, також
можуть відвідати службу в
Вербну неділю і освятити
свої гілочки.
Вважається, що в це
свято необхідно перебувати в колі близьких і рідних,
бажано в оточенні сім’ї в
тихій і спокійній обстановці, тому що ще йде Великий
піст. У цей день необхідно молитися, думати про
Бога, очистити свою душу
і підготуватися, тим самим,
до великого свята Пасхи.

На території села Слобідка Талалаївського району Чернігівської області за
адресою вул. Лютнева, 1
знаходиться безхозний будинок Староталалаївської
сільської ради. Просимо
тих, хто має документи на
право власності на нього,
звернутися до сільської
ради.

ЛЮДЯМ, мало знайомим
з розведенням курей, це питання здасться смішним і
незначним. Але фермерам
або простим любителям
дуже важливо знати, ким
виросте маленьке курчатко,
півник це буде або курочка.
Саме для них — ця інструкція, яка може допомогти
впоратися із визначення статі ваших
домашніх пернатих
вихованців.
Даний спосіб може з
точністю до 65% допомогти
вам відокремити курочок від
півників. Акуратно візьміть
свого пернатого підопічного
за загривок і подивіться, як
він буде тримати свої ніжки.
Курочка намагається стискати кігтики і піднімати лапки.
А у майбутніх півників вони
зазвичай висять рівно.
Підніміть курча за ноги
і подивіться, як воно буде
тримати голову. Якщо вірити
цьому способу, то курочки
стануть піднімати її вгору,
півники висітимуть у ваших
руках спокійно.
Якщо у вас свій інкубатор, то можна перевірити
ще одну прикмету — курочки
вилуплюються із яєць майже
завжди раніше, ніж півники.
Якщо позначити пташенят,
які з’являються на світ першими, то в першій полови-

ЧИСТИМО
подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО

ковдри (будь-які розміри).
Телефони:
068-085-51-67,
067-369-78-73.
ЗАГУБИВСЯ СОБАКА
лайка сірого кольору в
районі Тарасового ставка
(Сінне). За цінну інформацію щиро віддячимо.
Тел. 098-627-33-25.

8 квітня 2017 року

У спортзалі Талалаївської школи за підтримки
селищної ради відбувся черговий турнір з волейболу на
кубок пам’яті ветерана педагогічної ниви В. О. Божка.
Традиційно
змагання розпочалися хвилиною
мовчання. Перед початком
змагань виступив селищний
голова Ю. Є. Величко, який
привітав учасників та вручив
організаторам турніру волейбольний м’яч. Учитель-пенсіонер В. В. Яременко, який
багато років пропрацював
разом з В. О. Божком, розповів про життєвий та педагогічний шлях Володимира
Олександровича.
У
змаганнях
взяло
участь 5 команд: Харкове та
Харкове-юність, Талалаївка, Чернецьке та ветерани.
Турнір проходив у теплій,
дружній атмосфері. Глядачі
насолоджувались захоплюючими моментами у всіх іграх.
До речі, турнір проходив за
коловою системою, переможець змагань визначився
за найбільшою кількістю на-

браних очок. Про напружену
боротьбу свідчать результати зустрічей між командами,
які посіли 1 – 3 місця: у двох
із трьох поєдинків для визначення переможця знадобився тай-брейк. Турнірна сітка
ніби заздалегідь «знала»,
що два останні матчі будуть
вирішальними. Спочатку ветерани поступилися команді
Талалаївки, яка і посіла тре-

ДОПОМОГА
Чи існує вона насправді?
На жаль, я переконуюся, що
існує вона лише для піару.
Розповідаю чому у мене склалося таке враження. Я подала звернення щодо надання
мені безоплатної правової
допомоги до «Талалаївського бюро правової допомоги».
Прийшло мені повідомлення,
що мені призначено адвоката Руденка Андрія Микола-

ОБУРЕННЯ
йовича ще із 17 лютого ц. р.
Зустрілася із ним один раз.
Потім довелося самій їхати
до нього в Ічню. За три тижні
він так і не з’явився, на телефонні дзвінки не відповідає.
У БПД говорять, що він на лікарняному. Тільки не зовсім у
те віриться, як і у реальність
дієвості безоплатної правової
допомоги.
Ірина ТКАЧЕНКО.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

рехідний кубок.
Організатори й учасники
змагань висловлюють подяку селищній раді та її голові
Ю. Є. Величку за моральну й
матеріальну підтримку в проведенні турніру.
Сергій НУЖНЕНКО,
практичний психолог
Талалаївської школи.
На фото Яни ЧЕРГИНЕЦЬ
— учасники змагань.

СЛУЖБА – 102

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА

СТАТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ

До 9 квітня ц. р. проходить набір кандидатів на
службу в поліцію на зайняття
вакантних посад (сержантського складу поліції) до
підрозділів Головного управління Національної поліції
в Чернігівській області за
адресою: м. Чернігів, вулиця
Шевченка, 116-А.
Конкурс буде проводитися на посади: поліцейський сектору реагування
патрульної поліції, поліцейський ізолятора тимчасового тримання, поліцейський-
водій,
поліцейський-водій
відділення конвойної служби ізолятора тимчасового
тримання.
Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років;вільне
володіння українською мовою; повна загальна середня

освіта; знання основ право
знавства, Конституції України, Законів України «Про
Національну поліцію», «Про
запобігання корупції».
Для кандидатів на посаду водія — посвідчення
категорії B, для спецпризначенців — бажана служба в
ЗСУ та готовність до служби у будь-якій точці України,
у тому числі у зоні проведення
антитерористичної
операції.
Детальніше з інформацією щодо вимог до кандидатів можна ознайомитися на
офіційному сайті Головного
управління
Національної
поліції в Чернігівській області за посиланням https://
cn.npu.gov.ua/uk/publish/
article/125321.
Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

КРАЩЕ ЗДАТИ ДОБРОВІЛЬНО

ПІВНИК ЧИ КУРОЧКА?

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.

тє місце. Останніми на майданчик вийшли чернецькі та
харківські волейболісти. У
напруженій третій партії перемогу, а з нею і 1 місце в
турнірі, вирвала збірна Чернецького, залишивши Харкове на срібній позиції.
Переможець і призери
були нагороджені грамотами
та медалями. Збірна Чернецького отримала також пе-

ні потомства буде більше
представників жіночої статі, ніж самців. Даний метод
вірний як при штучній інкубації, так і при природному
висиджуванні.
Японський метод свідчить про те, що у півників
на внутрішній стороні клоаки повинен бути характерний горбок. Малюка беруть
в ліву руку і дуже делікатно
натискають пальчиком йому
на животик. Це потрібно
для того, щоб випорожнить
у пташеняти кишечник. Потім, утримуючи його головою
вниз, можна великим і вказівним пальцями спробувати
обережно розкрити клоаку і
побачити наявність або відсутність горбка.
З віком курча-дівчинка
і курча-хлопчик поводяться
трохи по-різному. Якщо пташенятам приблизно 3 тижні
або більше, то в стресовій

ситуації воно поводиться відповідно до статевої належності. Спробуйте налякати
групу курчат і подивіться на
реакцію. Спочатку вся група
розбіжиться, але потім півники займуть оборонну позицію
з високо піднятою головою.
А ось майбутні курочки постараються сісти, опустити
голову і спробувати прикинутися нерухомими.
У деяких порід півників
можна відрізнити від курочок
за величиною і забарвленням гребеня вже в ранньому
віці. У самочок він жовтуватий і маленький. А ось у самців він стає червоним і більш
помітним, що дозволяє зробити сортування поголів’я
майже з точністю до 98%.
Але потрібно враховувати,
що у птиці великих порід
дана ознака починає діяти
дещо пізніше — приблизно в
п’ятитижневому віці.
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З 1 по 31 квітня на території району проводиться
місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів, які
знаходяться у незаконному
користуванні: знайдена на
місцях боїв Другої світової
війни та яка залишилася нащадкам від родичів, оскільки
після смерті власника її зберігання незаконне, а також
зброя, яка була привезена із
зони АТО.
За порушення законодавства у сфері обігу зброї
передбачається адміністративна і кримінальна відповідальність. Стаття 263 ККУ
передбачає
позбавлення
волі на строк від двох до п’яти років. Щодо незаконного
користування гладкоствольною мисливською зброєю
передбачена адміністративна відповідальність, а саме
накладення
штрафу
від
трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї
або без такої. У разі повтор-
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ного порушення — штраф
від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.
Громадяни, які добровільно здадуть до органів
поліції вогнепальну зброю
або боєприпаси, звільняються
від
кримінальної
відповідальності, передбаченої законодавством України за незаконне зберігання
зброї та боєприпасів. При
бажанні громадяни згідно
з встановленим порядком
можуть зареєструвати вищезазначену зброю на своє
ім’я або на іншу особу за її
бажанням.
За додатковою інформацією звертайтеся до інспектора дозвільної системи
Талалаївського відділення
поліції, молодшого лейтенанта поліції І. Роєнка, або
за телефоном 2-15-63.
Ігор РОЄНКО,
інспектор ДС Талалаївського ВП.

Розділяємо гіркоту непоправної втрати і висловлюємо
щирі співчуття Івану Петровичу та Ніні Василівні Грабинам
з Талалаївки з приводу смерті матері
КАТЕРИНИ СЕМЕНІВНИ.
Сім’я С. М. ПАВЛИША з Плугатаря.

Редактор О. О. ГОСТРА.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
За достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам, згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Замовлення 152. Тираж 2542.

