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ЮВІЛЕЇ

Це не просто календарна дата, це симаварії на ЧАЕС,
вол, наповнений гіркотою подій, який роздіякі не шкодуючи
лив життя на до і після Чорнобиля. Трагедія,
свого здоров’я і
як сталася на Чорнобильській атомній елекжиття, працювали
тростанції — це одна із найтрагічніших стов 30-кілометровій
рінок нашої історії. Вона стала перевіркою
зоні радіаційного
людей на солідарність, вміння співчувати лиха, аби якомочужій біді, жертвувати і допомагати. Тридга швидше ліквіцять один рік слово «Чорнобиль» відоме на
дувати наслідки
мовах усіх народів світу. Світовій громадЧорнобильської
ськості добре відомі ті втрати, яких зазнала
трагедії. Щиро баУкраїна внаслідок Чорнобильської катастрожаємо всім вам та
фи. Чорнобиль висвітлив мужність нашого
вашим близьким міцного здоров’я, життєвої
народу, його стійкість, доброту, гуманність.
енергії, сімейного затишку, щастя, миру, доНизько вклоняємось усім ліквідаторам бра й злагоди.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

На фото: коли столітню ювілярку вітав генеральний
МАБУТЬ, не багатьох
директор ТОВ «Агрофірма «Обрій ЛТД», вона передбатреба переконувати, що
чила йому також довгий життєвий шлях, адже в тих, хто
доля кожного з нас у Гона землі працює, роботи непочатий край.
сподніх руках. І скільки б
людина не прожила на цім
світі — все-таки життя видається коротким і журливим. Навіть тоді, коли оглядаєш уже пройдений шлях з висоти у сотню літ. Сторіччя
Костенко та сільської — Іван
Любові Хомівни ГУРБИ, яка зараз проживає у МакаренкоПримак. Квіти, подарунки,
вому Чернецької сільради, стало подією для всього райообійми, побажання… Як не
ну. Адже вона на сьогодні найстарша серед жителів райопросто побажати чи подану. На території сільради такий феномен, взагалі, уперше рувати щось людині, в якої
в історії. Принаймні, сама ювілярка не пам’ятає таких земвже все є, вже все склалоляків, які б прожили 100 років. 120 — її дід Корній по мамися, як склалося, бо прожила
ній лінії, але він жив на Срібнянщині. При світлих розумі і вона 100 років! У свою чергу,
пам’яті вона, ніби літописець сторічної історії свого краю: іменинниця відповідала взане сплутає хронологію історичних подій, що проходили ємними побажаннями. Коли
впродовж майже століття, особливо пов’язаних із життям з вітанням представився їй
особистим та сільським. Любов Хомівна знає, що робитьгенеральний директор ТОВ
ся у світі білому, що в районі і що в селі. Раніше уважно «Агрофірма «Обрій» ЛТД»
перечитувала газети, особливо районку, а тепер просить, Олег Фіщук, Хомівна так прощоб про все розповіла племінниця Лідія Мірошниченко, в роче сказала йому: «І тобі
якої і проживає вже сім років.
треба жить до ста, бо в тебе
ж роботи хтозна-скільки!».
19 квітня, у день свого
ка обіймалася і цілувалася.
Вона не розучилася
народження, ювілярка отОсобливо із співаківськими дотепно жартувати, не роз
римала стільки привітань,
«дівчатами», з якими давучилася радіти. Особливо
скільки, мабуть, не отримуненько не бачилася, бо вже
цього дня — радощів аж до
вала і за всі окремо взяті свої сім років, як не живе там. А
сліз! Кілька днів тому приїхадні народження. Це вперше
скільки ж всього прожито та
ли у гості син із невісткою із
вона святкує свій ювілей.
пережито із ними! Вони ж обБроварів, а тепер — і внуки,
Зізнається, що відмовляла
сіли Хомівну і згадують гурі правнуки з’їжджаються. Як
свою племінницю Ліду від татом, змахуючи сльозу, свої
побачила старенька на рукого гучного свята. Мовляв,
колгоспні будні…
ках правнучки малесенького
нехай би по-скромному, але
Привітали ювілярку кепраправнучка Андрійка, аж
Лідія Прокопівна вирішила
рівники району Анатолій
засвітилася: «Це до мене Анвідзначити дату так, як того
Дупа і Юрій Дзюбан, сільдрій приїхав! Дай мені, Юля,
заслуговує її тьотя. Адже,
ський голова Чернецького
його подержать!»
справді, дожити до сторічСергій Дмитрюк, помічник
Жоден букет не викликав
чя таланить мало кому, та
народного депутата Валерія
стільки світла в її очах, як
і прожила свої роки досить
Давиденка Микола Коновал,
цей теплий, м’якенький клускромно. От і зібрала повну
генеральний директор ТОВ
бочок щастя на руках!
хату гостей! Люба Хомівна
«Агрофірма «Обрій» ЛТД»
Чого найбільше було в її
впізнавала кожного. СпочатОлег Фіщук та директор цієї
довгому житті, так це різної
ку дружненько збиралися ж агрофірми Валерій Бугай, сільської роботи. Запитую
на гостину її односельці із
голови районної ветеранХомівну які вона свята любиСпівакового. Із ними ювілярської організації Григорій
ла. І їй згадується.

«У селі люди свят мало
знали. Нас і на Великдень
у колгоспі заставляли робить. Все було суботники
організовують. А Трійцю я
завжди дуже жду, хоч і ніколи
не відчуваю радість Зеленого свята, — розповідає
Любов Хомівна. — Все своє
життя, було, хату вбираю

найстаршу (в сім’ї, у другому
шлюбі народилося ще двоє
дітей), забирати із собою в
поле. «Батько у нас шалений був, — згадує Люба Хомівна, — бувало, накричить
хтозна й чого. Воно ж роботи багато, а помічників
мало. У 12 год я вже й за
плугом ходила — драпачую,

клечанням і плачу. Бо якраз
на Трійцю в 1933-му померли
від голоду мої тато і бабуся.
Мама (це вже мачуха моя) в
неділю, ледь світ, понесли у
Срібне на базар дві останні
хустки. Виміняли там їх за
два шматки макухи. Вертаються, а я біжу їм назустріч
і криком кричу, бо тато і бабуся вже й похололи… А нас
та макуха і врятувала, хоч
такі слабі були…»
Завжди на Трійцю, доки
здужала, я пироги пекла і
людям роздавала за упокій своїх рідних, голодною
смертю померлих. Ледь вилазить кропива із землі, щипаю її курчатам. І як би не
хотіла я думать про інше,
все одно згадую, як ми таку
кропиву вищипували… і поїдали. Хай Бог не доводить!
Люди тепер «товсто» звикли жить, подібного вони б
не витримали…
Радість дитинства її обминула. Любі було 7 років, її
сестричці Раї — 5, коли, народжуючи третю дитину, померла їх мама. На неї лягло
багато домашніх обов’язків.
Батько Хома Федорович мав
власну землю, на якій треба
було важко працювати. Люба
закінчила тільки два класи
початкової школи, хоч дуже
була завзятою до науки. Та
батько змушений був її, як

а батько сіє. Дуже важко у
жнива було, я ж мала — подаю на гарбу снопи, а вони
падають. Батько й кричить, а кобила теж із норовом була — билася. Словом,
од усіх мені попадало. Та
була наша сім’я із своїм хлібом. У 1933‑му у нас, як і в
усіх, все зерно вимели, хоч і
здав батько ту норму, яка
полагалася.
Найобідніше,
шо свої ж і ходили забирать.
Їх давно вже нікого немає.
Шо заберуть — звозять на
бригаду. Одну сільську жінку
Ганну були дуже побили, бо
не віддавала діжку з огірками. Привезли ту діжку на
бригаду, горілку пили та
закусували огірками… Ми з
мачухою поховали батька
і бабусю, а як самі вижили
— трудно й сказать. Мабуть, дуже кріпкі були. Ми ж
босоніж бігали круглий год.
Стерня так ступні сколе,
а звикаєш, то наче й не помічаєш. Знаю, на другу Пречисту (21 вересня) випросилася я в батька у Карпилівку
до бабусі, маминої мами, в
гості. Це на Срібнянщині кілометрів за 20 од нас. Бабуся бідкається, бо роса вже
холодна, а в мене ступні
суцільним коржем взялися.
Так ми смолою розтопленою їх намазали, шоб не так
тріскались… Тепер я ношу
отакі великі чоботи (показує бабуся), бо ноги мої дуже
покрутило».
Її ім’я цілком відповідає її
характеру — так кажуть про
Хомівну її односельці, близькі люди. Вона не втомлювалася дарувати любов іншим
і так мало пізнала її сама.
В 16 залишилася круглою
сиротою. В її долі залишили
печальний відбиток війни і
голод, а жіноче щастя було
таким, поряд з яким телевізійні серіали «відпочивають». Єдиного сина Миколу
народила на початку війни в
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1941-му. Заміж за його батька так і не вийшла, розійшлися їхні дороги. Одна-єдина
його виростила, виховала і
«вирядила в люди», тобто
з колгоспу. Бо їй дуже хотілося синові кращої долі.
Він виправдав її сподівання,
пройшовши шлях від армії, профучилища та шахти
на Донбасі до адвоката з
іменем.
Важко робила в колгоспі, і вдома не було кому їй
плече підставити. Пізніше
стала працювати у початковій школі прибиральницею,
там і жила в маленькій кімнатці. Любові Хомівні ішов
вже 51-й рік, коли посватався до неї сільський вдівець
Іван Дмитрюк. Дружина в
нього недавно від хвороби померла. Син і донька
його були вже одружені і в
один голос радили батькові у пару Хомівну. Так і
стали жити разом із Іваном
Федоровичем.
«Я ще малою була, —
згадує внучка Таїсія Гавва,
— коли померла моя рідна
бабуся, а дідусь став жити
із Хомівною, ми всі полюбили
її, любимо і досі. Ми, внуки,
зовсім не відчували, що вона
не рідна бабуся. Скільки
вона нам тепла подарувала!
Дідусь наш із характером
був, а вона і його шанувала, і
нас. А коли вже у мене Юля,
дочка, малою була, а мені
треба на роботу, і мамі моїй
на роботу. Несу Юлю до Хомівни і до дідуся. Вони її тішать. Дідусь вже у старості дуже хворів, а вона його
дуже жаліла. А коли вже на
лаві лежав, так журно каже
мені Хомівна: «Який би не
був, хай би лаявся, хворів,
аби тільки жив…»
У свої 80 років Любов
Хомівна вперше по-справжньому вийшла заміж. «Дідусь
відчував, що хвороба долає
його, а дуже переживав за
майбутнє своєї вірної супутниці життя, — продовжує свою розповідь внучка,
— тому вирішив офіційно
одружитися. Я якраз милосердною працювала в селі.
Запросила додому секретаря сільради. Наречений вже
лежачим був… Отак і одружилися, перед дідусевою
смертю, до того тридцять
років проживши разом».
(Закінчення на 6-й стор.).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРО
адміністративну
реформу говорять уже давно. Практично з 90-х років.
Але то були тільки розмови і плани, а до конкретних
дій практично не доходило.
Ніхто не наважувавсь розпочати. Адже це не проста
робота. Це і об’єднання, це
і скорочення робочих місць,
це і зниження статусу населених пунктів і т. д. І це, перш
за все, стосується людського
фактору. А тут чергові вибори, перевибори, рейтинги
і т. д. І дотягнули до краю.
Коли державний бюджет вже
не може більше забезпечувати всю адміністративну
структуру
фінансуванням,
виділенням коштів на утримання і розвиток територій.
Тоді виник термін «децентралізація». Тобто, більше повноважень регіонам.
Наміри хороші, якраз на тему
дня. Але ж це не тільки повноваження, а й максимальне
самозабезпечення цих регіонів і людей, що там проживають. І якщо вирішувати
це питання однобоко, то ті
регіони, які не мали ані доріг,
ані промисловості, ані розвиненої соціальної сфери, то й
залишаться ні з чим. Звичайно, в перший період держава
допомагає тим громадам, що

об’єдналися. Щоб заохотити
до об’єднання. Але це поки
їх небагато. А коли об’єднається більшість? Де взяти
гроші?
Центральні органи влади
себе не обділять. У державний бюджет підуть податки,
які постійно, роками сплачувались без проблем. А от
місцевій владі залишаться ті,
які завжди збирались з поту-

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

сфера там не підтримувалась, молоді люди виїжджали, старші вимирали і
село зникало. Важко про це
говорити, але до цього йде.
Чи ведуть? Звичайно, в центральному селищі громада
щось буде будувати, розвивати, життя буде жевріти. А
в решті населених пунктів?
Можна тільки передбачити.
Розуміючи таку перспективу,

РОЗДУМИ ПРО ОТГ
гою, а то й зовсім до цього
часу не збирались. Наприклад, податок на всі надвірні
споруди. Будуть і інші податки, про які ми до цього часу і
не знали. Адже місцевій владі потрібно буде утримувати
дитячі садки, школи, лікарні,
будинки культури і т. д.
Фінансування — це одна
сторона медалі. Є й інша —
соціальна. Все можна було
передбачити. Але щоб із 42
населених пунктів у нашому
районі створити одну громаду? Були вже подібні випадки в нашій історії. Коли визначались «неперспективні
села». І що з цього вийшло?
Такі населені пункти приходили в занепад, соціальна

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ
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деякі сільські ради не поспішають об’єднуватись, хочуть
якомога довше відтягнути
«завершальний політ». Але
рішення у «верхах» прийнято, і від цього нікуди дітись.
Хоч і назвали таке об’єднання «добровільним». Разом
з тим, інших варіантів не
передбачено.
Важко уявити собі, як бабуся з Довгалівки або з Українського буде добиратись до
Талалаївки за якоюсь довідкою, чи у Прилуки в лікарню.
Адже ми, старше покоління,
добре пам’ятаємо, коли майже в кожному селі працювали ФАПи, на кожній фермі
діяли профілакторії з необхідною кількістю медичного

обладнання і препаратів. У
той період було все направлено на те, щоб сфера послуг була ближче до людини.
Зараз чомусь навпаки. Чи не
говорить це про те, що перед
виборами всі кандидати ніби
за народ, а як тільки приходять до влади, про народ
забувають.
Дійсно, настав той період, коли адміністративні
реформи на часі. Але проводити їх потрібно в комплексі,
з урахуванням можливостей
регіонів і громад. Необхідно
вносити зміни в податкове
законодавство, у відносини
між центральною владою і
регіональною. Щоб такий регіон як наш, нафтогазодобувний, теж щось від цього мав,
а не тільки все йшло в приватні кишені можновладців.
Я б навіть сказав, що проводити такі реформи запізно.
Потрібно це було робити
тоді, коли ще працювали заводи і фабрики, була цілісна
інфраструктура. А вийшло
так, що все краще і ефективне, що створювалось руками
народу за довгі роки, приватизувалось, а залишки віддають цьому ж народу, щоб
знову відбудовував.
Микола КУЧЕРЕНКО.
смт Талалаївка.

У ГРОМАДІ,
ЧИ В СІЛЬРАДІ?
Об’єднуючись у ОТГ, ми, жителі сіл, втрачаємо автономність у вигляді сільрад. Закономірно, що думки сільських жителів щодо об’єднання різні. Та всі ми жителі одного району і дуже важливо для кожного, аби район не втратив своїх
масштабів, адже об’єднавшись в одну громаду ми зберігаємо автономність у межах району, бо, як розуміємо, в такому
разі громада буде «по спадку» наділена повноваженнями тих
функцій, які на сьогодні є і в районі (медицина, освіта і т. ін.).
Коли ж ми залишимося за межами громади, ймовірно, що
будемо підпорядковані іншому району, а він не буде ближче
Прилук. І послуги, які не зможе надавати сільська рада, отримуватимемо аж там.
Моя особиста думка, яку я нікому не нав’язую: мабуть, із
двох треба вибирати менше зло і зберегти те, на що нам дає
право держава.
Петро УЛОЗОВСЬКИЙ.
с. Стара Талалаївка.

26 КВІТНЯ – РІЧНИЦЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС

мала найбільшу дозу опромінення саме в дорозі. Також
деяким дозволили виїжджати
з зони на власному транспорті, який уже був забрудненим.
В ту лиху ніч першими
на себе прийняли удар пожежники, які стали гасити
4-й енергоблок. Згодом про
сміливість та відважність
цих чоловіків говоритиме
весь світ, але тієї ночі вони
намагались запобігти можливості нових вибухів. Далі
три тижні тяжкої боротьби з
реактором, який продовжував випромінювати радіацію
і забруднювати навколишні
території. Внаслідок вибуху
були заражені території не
лише України, Росії чи Білорусі: радіоактивна хмара
стояла над багатьма країнами Європи.
Декілька років після вибуху влада хотіла відновити життя у Чорнобильській
зоні відчуження, та згодом
покинули і цю справу. Сьогодні пропонуються приклади використання найменш
забруднених територій. Та

все ж дослідники та журналісти, що приїздять у Чорнобиль, стверджують, що
в певних місцях стає моторошно кожному, адже люди
відчувають чиїсь погляди на
собі, чуються чиїсь голоси
та кроки, побутує думка про
мутацію тварин, риб, птахів
та рослин. Але жителі зони
відчуження
спростовують
більшість міфів, оскільки
зафіксовано лише декілька
випадків вроджених дефектів у свійських тварин і зміна
розміру деяких видів риб,
таких як щука чи сом. Хоча
жителям певних місцевостей
дозволили не покидати своїх
осель, описуючи це тим, що
організми звикли до радіації.
Отже, підрахувавши всі
факти і твердження, стає зрозуміло, що були часи, коли
люди не думали про винагороду, а намагались допомогти, врятувати і покращити.
Варто пам’ятати і поважати
ту сміливість, відвагу і хоробрість людей, які рятували
країну від мирного атома.
За матеріалами преси
підготувала
Еліна ЧУБА,
учениця Талалаївської
школи.

дість і повага на многії літа.
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. Достаток, удача у
домі ведеться, а доля дарує
хай довгого віку, щоб щастя
й здоров’я було ще без ліку!
З повагою куми
МАЗИЛО.
* * *
23 КВІТНЯ святкує свій
ювілей наша рідна й дорога
дружина, мама і бабуся Галина Степанівна КОМЛИК
з Болотниці. В день чарівної
весни й зоряних ночей святкуємо дружно мамин ювілей.
За столом бенкетним, що зібрав гостей, всіх найкраща
мама — не звести очей! Хай
припорошили голову сніги
— та нема тепліше маминої
руки. Джерельцем живильним голосок бринить, тугу
він розвіє, серце звеселить.
Ми щасливі, рідна, що у нас

Ти є. Хоч самі батьки ми,
але то пусте. Тебе не замінять діти й чоловік. Хай Бог
посилає Мамі довгий вік. Не
лічи, рідненька, Ти свої літа.
Бо для нас Ти завжди гарна
й молода. Богу свічку в церкві ставимо за те, щоб здоров’ям міцним одарив Тебе.
Та життя, мов річка чистої
води. Щоб могла пишатись
нами Ти завжди.
З повагою ЧОЛОВІК, ДІТИ,
ВНУКИ, ПЛЕМІННИКИ.
* * *
ЗАВТРА у моєї донечки
Яни Юріївни МЕСЕВРИ з
Липового — 30-літній ювілей. Люба донечко, мила,
вітаю, неймовірного щастя
бажаю. Хай приємностей
буде багато та завжди буде
затишна хата. Нехай очі Твої
не сумують, завжди світяться, радість дарують. Щоб
успішна була Ти в роботі,
лиш приємними стали турботи. Ти найкраща для мене
у світі, хай для Тебе розквітнуть всі квіти. Будь безмежно прекрасна, Янусю, я за
щастя Твоє помолюся!
БАТЬКО з
Чернецького.

ТРАГЕДІЯ СВІТОВОГО МАСШТАБУ
ВЛАСНИЙ ДІМ –
ПРОГРАМА ДЛЯ ВАС
Ще у 1999 році в області почала впроваджуватись
обласна програма «Власний дім». Тоді ж було створено
і обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, основне завдання якого вбачалось
в акумулюванні кредитних ресурсів та надання сільським жителям пільгових кредитів лише під 3% річних
для поліпшення їх житлово-побутових умов проживання
та розвитку особистого селянського господарства. Фінансують зазначену програму бюджети всіх рівнів — від
державного до сільського.
У жовтні 2015 року тридцять п’ятою сесією шостого
скликання було затверджено районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку
особистого селянського господарства «Власний дім» на
2016 – 2020 роки. Наскільки ефективно діє ця програма
у нашому районі, ми попросили розповісти завідувача
сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Валентину
КОНОНІЧЕНКО.
— Ж и тл о во - п о бу то ва
проблема залишається однією із найгостріших в районі. Діюча в районі впродовж
16 років Програма «Власний дім» спрямована на
часткове розв’язання цих
проблем шляхом надання
жителям населених пунктів
довгострокових
пільгових
кредитів. За час реалізації
Програми жителями району
укладено 204 довгострокових пільгових кредити на
загальну суму 3,2 млн гривень. Завдяки кредитній підтримці позичальники ввели
в експлуатацію 14 житлових
будинків, придбали 1 житловий будинок, спорудили
36 км вуличних інженерних
мереж, газифікували 161
житловий будинок, забезпечили водопостачанням 21
домогосподарство, 8 сільських родин скористалися
пільговими кредитами на
розвиток особистого селянського господарства. У 2015
році, коли почала діяти районна програма, було укладено 25 договорів на 940
тисяч, а всього за 2 останні
роки позичальниками стали
близько 100 громадян. Словом, програма «Власний
дім» потребує подальшого
впровадження, розробки нових напрямків кредитної підтримки мешканців нашого
району, зокрема, й учасників
антитерористичної операції

та внутрішньо переміщених
осіб.
— Що конкретно передбачає
нині
діюча
програма?
— Перш за все, підтримку та подальший розвиток в
районі індивідуального житлового будівництва; впровадження при житловому будівництві, реконструкції або
капітальному ремонті житла
заходів з енергозбереження,
доведення застарілого житла до сучасного, а також переведення існуючих систем
опалення на альтернативні
газу види палива; забезпечення кредитною підтримкою
об’єктів житла, що знаходяться у стадії незавершеного будівництва; реконструкції
та капітальний ремонт існуючого житла; придбання нового житла з проведенням його
подальшої добудови, сприяння покращенню житлово-
побутових умов учасників
антитерористичної операції
та внутрішньо переміщених осіб; сприяння розвитку
особистих селянських господарств і т. ін.
Виконання заходів, передбачених
програмою,
покладається на органи районної ланки державного
управління і органи місцевого самоврядування.
— Дякую за роз’яснення.
Розмову вела
Віра КЛИМОВА.

26 КВІТНЯ 1986 року…
Ця дата назавжди закарбувалась у пам’яті сотень тисяч людей вибухом на Чорнобильській АЕС. Перший
вибух тривав лише короткочасні 3,5 секунди, які значно
змінили життя жителів СРСР.
Звісно, кожен має своє
бачення на рахунок цієї події: існує твердження, що
вибухи відбулись через помилки, допущені працівниками станції. Як виявилось,
ці помилки неодноразово
призводили до небезпечних
ситуацій, але такі випадки
ретельно приховувались. До
1980 року нараховувалось
вже 8 зупинок енергоблоків:
двічі — через помилки проектних організацій, тричі —
через постачальників і тричі
— через персонал. Інша, не
менш справедлива думка,
що причиною трагедії стали
неточності у побудові реактора, творці якого, знаючи про
недоліки, не виконали ніяких
дій для їх усунення.
Тривалий час населення
могло лише здогадуватись

ДОБРУ, турботливу, чуйну, дбайливу маму, бабусю
і прабабусю, яка вміє зігрівати серцем, підбадьорити
настрій, дати мудру пораду,
невтомну трудівницю Надію
Дмитрівну КЛИМЕНКО із
Слобідки з великою любов’ю
і глибокою вдячністю здоровимо з її 80-річним ювілеєм.
Вже сивий туман покриває
волосся, вже діти дорослі
й онуки ростуть. Люба матусю, бабусенько мила, спасибі велике, що Ви нас зростили, що Ви нас любили,
усім помагали, молились за
нас, добра нам бажали! За
руки робочі, за хліб на столі спасибі Вам, рідна, уклін
до землі! За Ваше добро і
турботу про нас сьогодні ми
щиро вітаємо Вас! Живіть
же, рідненька, ще довго на
світі і будемо всі ми любов’ю
зігріті. Бо поки є мама, доти
є сонце, доти пташина і цвіт
під віконцем! Хай щастя і
мир панують у хаті, хай горе
обходить Ваш дім стороною,
а радість щоденно в нім
ллється рікою!
З любов’ю ДІТИ,
ОНУКИ та ПРАВНУКИ.

про правдиві події, які відбувались у Прип’яті на АЕС, під
час евакуації жителям була
надана недостовірна інформація, люди вважали, що відбулася звичайна пожежа, що
їхньому життю нічого не загрожує і за декілька днів вони
повернуться до буденного
життя, до свої рідних домівок.
Та, на жаль, цьому не судилося статись… Ніхто так знову і
не ступив на рідне подвір’я,
не відчув приємного аромату
квітів у рідному місті. В перші
дні після катастрофи ніяких
заходів по захисту населення не відбувалось. А влада
пояснювала все тим, що ніхто не хотів викликати паніку
серед населення. Мало хто
зважив, що райони Києва вже
були заражені, а вулицями
ходили тисячі людей. Звісно,
рекомендацій для поліпшення стану здоров’я також не
пролунало. Інформацію про
реальний стан світ дізнався
лише після Дня Перемоги.
Ще однією похибкою став і
сам шлях перевезення, відомо, що частина людей отри-

* * *
23 КВІТНЯ святкує свій
65-й ювілейний день народження дорога дружина,
мама, любляча бабуся Марія Іванівна ОМЕЛЯНЕНКО
з Березівки. Ваш ювілей
— поважна дата, про це нагадувать не слід. Ми щиро
хочем побажати здоров’я,
щастя й довгих літ. Щоб ноги
Ваші не боліли й ще довго
по землі ходили. Дай Боже
лиха Вам не знати і соту весну з нами зустрічати.
З любов’ю ЧОЛОВІК,
ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
ЦИМИ весняними днями завітав ювілей до нашої
дорогої куми Надії Іванівни
ЛОЛИ з Талалаївки. Є ювілеї
досить різні, та є одна з найкращих дат, вітаєм щиро ми
у день, коли Тобі 55! Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходять вдалеч
горе і біда. Хай же будуть
щастя і міцне здоров’я, ра-

22 квітня 2017 року
БЛИЗЬКО 18-ї години
2 квітня, а це була Похвальна неділя за церковним календарем, яка радувала
прекрасною погодою, від
Талалаївського парку прозвучали два гучні постріли.
Чула сама із власного двору.
Думаю, що не одна людина
по тому перехрестилася: «У
похвальну неділю стріляти
та ще і в парку?!»
У понеділок Талалаївкою поширилися чутки, що
якийсь місцевий браконьєр у
районі парку застрелив кітну
косулю. Того ж дня ми зв’язалися із поліцією, яка підтвердила, що був факт стрілянини, але ніякої косулі там
не було. Стосовно того, хто і
чому стріляв, поліцейські, як
і обіцяли, через десять днів
дали відповідь газеті (подаємо дослівно): «Талалаївське ВП повідомляє про те,
що 02.04.2017 року близько
18:00 год. в смт. Талалаївка в парку «Кирпичне» гр. Л.
місцевий житель, який є
власником мисливської вогнепальної зброї, здійснив
два постріли з метою відлякування птаха, який викрадав його птицю. Враховуючи те, що гр. Л. своїми
діями вчинив адміністративне правопорушення, від-

ДУМКИ З ПРИВОДУ

КОСУЛІ НЕ БУЛО! А КОЗЛИ НЕ ПРОБІГАЛИ?
носно нього було складено
адміністративний протокол, вилучено зброю та поміщено до чергової частини
Талалаївського ВП.
Протокол разом з зібраними матеріалами направлено до Талалаївського
районного суду для розгляду
та прийняття подальшого
рішення.
В ході проведеного опитування свідків та очевидців
вищезазначеної події встановити факт браконьєрства гр. Л. не знайшов свого підтвердження».
Оскільки того вечора у
парку було багато відпочиваючих, вирішила опитати
кількох із них, що вони чули
і бачили. І, як часто буває у
подібних випадках, виявлялося, що «і я не я, і хата не
моя». Стрілянину чули, того,
хто стріляв, бачили, а от кого
він встрелив? Хтозна. Поліцейські кажуть «птаха», отже
треба вірити.
Ось, що пояснив із цього
приводу голова районної організації УТМР, мисливство
знавець МРП «Бахмацьке»

МИ ПІДТРИМУЄМО
ТАЛАНТИ

Талалаївська школа
мистецтв у нашому районі є справжньою май-

стернею талантів. Тут
навчаються не тільки ті
діти, які мають особливі
здібності у якомусь мистецтві, а й ті, які отримують ази із знань музики,
танців, щоб у майбутньому дорослому житті
бути людьми всебічно
розвинутими.
Місцева
організація Радикальної
партії Олега Ляшка підтримує і в майбутньому
підтримуватиме юні таланти. Було дуже приємно відчувати, що і ми
маємо причетність до
успіху хореографічного
колективу
«Абсолют»
(керівник Ліна Ткаченко),
виступ якого сприймався
оваціями під час звітного концерту школи мистецтв, який проходив у
районному будинку куль-
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тури. Діти у танці грали
роль лелек, які несуть
благодать на рідну Та-

лалаївщину, а лелеки у
народі символізують птахів, які приносять діток.
Юні танцівниці наскільки
майстерно
відтворили
задум композиції, що
розчулювали глядачів до
сліз. Цьому успіху сприяли ще й прекрасні костюми, до створення яких
стали причетними і ми,
виділивши кошти для
створення елементів цих
костюмів. Впевнені, що
наша співпраця надалі
тільки міцнітиме.
Людмила
ЛАЗОРЕНКО,
голова районної
організації РПЛ.
На фото: директор
школи мистецтв Ольга
САМОЗВОН і голова
РО РПЛ Людмила
ЛАЗОРЕНКО.

Віктор СОЛЯНИК: «Мене
викликали на місце стрілянини люди, які відпочивали
в парку, а саме у тій його частині, що по дорозі на Стару
Талалаївку, ліворуч від греблі. Відпочиваючі із чужих
телефонних розмов нібито
чули, що постріли були по
косулі і що мисливець їздив
додому по патрони. Але із
опитаних мною її ніхто не
бачив ні живої, ні мертвої.
Із єгерями і просто небайдужими людьми ми не раз
обійшли місцевість і нічого
не знайшли. Та сам факт
стрілянини у парку, який є
об’єктом природно-заповідного фонду, навіть у період
полювання прирівняний до
браконьєрства, а тим більше
тепер, у період тиші та ще
й у час, коли там була маса
відпочиваючих. Проведемо
збори Талалаївського осередку мисливців. На цього
мисливця буде складено адмінпротокол. Повноважень
для покарання у нас мало.
На жаль, стріляють у період тиші і в інших місцях. Не
раз про те, що чути постріли

вдень і вночі, телефонують
із Слобідки, Чернецького,
Березівки.
А те, що косулі бувають у
парку, це факт. Перед Великоднем одна молода косуля
бігала поблизу магазину «Галич». Сам бачив її і старався провести, щоб не напали
бродячі собаки, аж до парку.
Таке трапляється особливо
із косулями-первітками, які
дуже нервують перед народженням маляти і у пошуках
затишного місця для нього
забігають у населений пункт,
де можуть стати здобиччю і
собак, і… людей».
І справа навіть не в косулі, хоча і в ній теж. Згадую, як
років тридцять тому ходили
ми яром та лісом до школи,
де ганяло безліч і косуль, і
зайців, навіть дикі свині зустрічалися. Та не бігали мисливці за ними так масово, як
тепер, хоч і м’ясом тоді та
всякими витребеньками не
об’їдалися. Вигадка чи реальність вбита косуля у цій
історії із стріляниною, може
знати тільки очевидець, а
хоч її учасник. Та він мовча-

тиме… Це вже хіба по ньому
впалять!
Бо живемо ми якось так,
що після нас і трава не рости: і ті, хто стріляють, де їм
заманеться і у що захочеться,
і ті, хто їх захищає. Адже мовчання, приховування того,
що бачив вочевидь, тільки
через власну боягузливість,
нашу безхребетність і породжують нашу незахищеність.
Ми часто впевнені, що саме
із нами нічого не трапиться,
а чужу біду можна і не помітити, тобто зробити вигляд,
що ви не причетні до того,
що трапилося на ваших очах.
Кілька років тому молода жінка ледь не загинула під колесами вантажівки. Це бачили
відразу кілька людей, які, звичайно ж, могли запам’ятати і
машину, і водія, і швидку викликати. Та розбіглися. Швидку викликали вже інші перехожі. Постраждала вижила
і запам’ятала знайому, яка
була поряд, все бачила і могла допомогти слідству. Але
та не захотіла бути свідком,
мотивуючи тим, що постраждала через травму голови

вигадує її присутність на місці
трагедії. Через кілька років
в іншому місті під колесами
автомобіля загинув її син…
І тоді вона прийшла просити
прощення у тієї жінки за те,
що злякалася бути свідком і
втекла, залишивши ту серед
темної вулиці у калюжі крові.
Та було надто пізно.
Невже нам забулася жахлива трагедія в Талалаївці,
коли неадекватний чоловік
на прізвище Козел, який теж
мав посвідчення мисливця і
володів вогнепальною зброєю, застрелив міліціонера?
Її можна було б і уникнути,
якби тодішня міліція вчасно і
належно зреагувала на повідомлення сусідів про те, що
ця людина із зброєю небезпечна. Чи безпечна для суспільства людина, яка у Похвальну неділю влаштовує
стрілянину нехай навіть «з
метою відлякування птаха»
у заповідній зоні, де відпочивають люди, бігають діти?
Це вирішуватиме суд. А як
нам жити — кожен сам собі
вирішує.
Олександра ГОСТРА.

ЯКЩО HOMO NON-SAPIENS…

або ПРИБИРАННЯ, ОКУЛЬТУРЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Незважаючи на прохолодну та дощову погоду учасники громадської
організації
«Екоконтроль»
провели прибирання ставу
та прибережної території в
парку смт Талалаївка. Хоча
нас було і небагато, проте
з поставленим завданням
ми справились. Зібрали 15
мішків склотари та 35 повних
пакетів сміття, залишених на
берегах та в парковій зоні
активними відпочиваючими
односельцями в 2016 році.
Дуже шкода, що в акції
взяли участь тільки деякі
учасники ГО «Екоконтроль»,
натомість як водойма і парк
довкіл неї є улюбленим місцем відпочинку мешканців
усього нашого селища та
його гостей.
Могли б попрацювати
й інші. Також громадською
організацією було придбано
і розташовано в парковій та
прибережній зоні відпочинку
5 бетонних кілець, аби відпочиваючі в години дозвілля
залишали сміття в них, а не
на березі ставу чи в парку.
Але не менш як через
добу якісь homo non-sapiens
(людина нерозумна) одне
кільце скотили до водойми, зовсім не задумуючись, що його вартість 350
грн. і що гроші на дорозі не
валяються.
Шановні
односельці,
звертаємось до вас, молоді

люди, проявляйте свою громадянську відповідальність
за те, що відбувається навкруги, зупиняйте таких космополітів, телефонуйте нам
цілодобово на гарячу лінію:
098‑513‑25‑95, 066‑690‑29‑00,
093‑440‑33‑02. Так у нас
завжди: одні працюють на
благо громади, інші шкодять.
Користуйтеся
безкоштовним і безперешкодним
доступом у паркову зону та
до водойми, природними ресурсами по-господарськи та
у відповідності до законодавства України. Людина на те
вона й розумна, щоб берегти
природу і примножувати, не
перетворювати оази краси і
загальної гордості в розсадник антисанітарії.
Ще хотілося б нагадати та застерегти любителів
половити рибку на ставках
району та в урочищі «Парк»
смт Талалаївка: з 1 квітня по
10 червня ц. р. — нерестова
заборона!
Після нерестової заборони об’єктами любительського рибальства можуть бути
будь-які види риб і водних
безхребетних, за винятком
видів, вилов яких заборонено (занесені до Червоної
книги України).
Незалежно від часу перебування на риболовлі
(чи це буде одна година, чи
тиждень) рибалка має право
вивезти добову норму вило-

ву, тобто 3 кг риби з водойми
загального користування. На
орендованих водоймах можуть діяти інші норми, встановлені орендарями.
Варто наголосити на
нормах вилову риби! Не
зловживайте,
відпускайте
маломірку підростати!
Забороняється лов риби
і раків, менших за розміри:
судак — 42 см; білий амур
— 40 см; короп — 25 см; сазан — 35 см; лин — 20 см;
плітка — 18 см; сом — 70 см;
товстолоб — 40 см; щука —
35 см; рак — 10 см.
Тому, збираючись на риболовлю, не забудьте взяти
із собою лінійку (або інші
придатні для вимірювання
довжини пристосування).
Довжина вимірюється так:
••у риби — по боці тіла
від кінчика рила при закритому роті до початку середніх
променів хвостового плавника (тобто до кінця лускового
покриву на хвості);
••у рака — по спині тіла
від середини ока до кінця центральної пластини хвостового плавника (на малюнку).
За прилов маломірки
держінспектором рибоохорони на порушника правил рибальства складається адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП
та накладається штраф в
розмірі від 34 до 170 грн.
Крім того, за кожну рибку з прилову маломірки по-

рушник правил рибальства
повинен відшкодувати завдану шкоду за встановленими таксами (див. постанову
КМУ №1030 від 07.11.2012).
По-іншому, на жаль, люди
не розуміють. Нещодавно
зарибнили став, але знаходяться дикуни (інакше не
назвеш!), які щодня ходять
і виловлюють по 10 коропців, зводячи добру справу
нанівець.
Штрафи за вилов маломірки суттєво зросли!
Ось такси на окремі
види риб: 903 грн. — судак;
752 грн. — сом; 602 грн.
— короп, щука; 451 грн. —
білий амур, товстолобик;
348 грн. — йорж смугастий,
210 грн. — лин; 150 грн.
— плітка, 141 грн. — окунь
звичайний, йорж звичайний,
краснопірка; 31 грн. — в’юн;
30 грн. — карась сріблястий;
25,5 грн. — рак звичайний.
Застерігаємо в першу
чергу схильних до браконьєрства та незаконного
вилову риби: членами ГО
«Екоконтроль»
розпочато
нічні чергування та денний
нагляд біля ставу в парку, врешті-решт, порушники законодавства будуть
виявлені та притягнуті до
відповідальності.
І наостанок невелике
оголошення: актив ГО «Екоконтроль» запрошує членів
об’єднання на загальні збори, які відбудуться 23 квітня ц. р. о 14:00 на старому
пляжі («гусячий»), а також
всіх не байдужих до проблем
навколишнього середовища
жителів смт Талалаївка.
Олег ГАЛИЦЬКИЙ,
керівник ГО «Екоконтроль — Талалаївка».
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ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17: будинок на 2 ходи, в одній половині пічне опалення, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є
колодязь. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований
будинок 100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж, колодязь. Поряд лікарня, магазин, школа. Ціна договірна.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник.
Земельна ділянка 0,53 га.
Тел. 067-956-80-01.
САДИБА в Талалаївці, загальна площа 0,13 га, земельна ділянка приватизована. Дерев’яний будинок, обтягнутий
силікатною цеглою, газ, телефон, водогін. Є сарай, погріб,
колодязь, літня кухня, город 3,5 сотки. Ціна договірна.
Тел. 068-745-65-71, 097-593-00-21.
САДИБА по вул. Суворова, 6 у Талалаївці. Площа будинку 100 м2, газифікований. Площа садиби 0,07 га. Є гараж, сарай.
Тел. 097-575-33-05.
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.
ПРИМІЩЕННЯ за адресою вул. Робітнича, 17 в Талалаївці (де зараз знаходиться «Нова пошта»). Площа 115 м2.
Тел. 096-858-57-46, 099-203-47-32 (Тарас).
2-кімнатна КВАРТИРА в центрі Талалаївки. Квартира
вільна, без меблів, з автономним опаленням, центральною
каналізацією та водопостачанням. Здійснена заміна вікон та
дверей.
Тел. 066-550-62-32, 098-706-52-96.
АВТОМОБІЛЬ САЗ-507 (самоскид, бензин), КОТКИ
кольчасті. Ціна договірна. Тел. 068-248-43-21.
ТРАКТОР саморобний (ЗІД, КПШ і задній міст ГАЗ-51),
ДВИГУН УД-2, мисливська РУШНИЦЯ ТОЗ-54, зварювальний АПАРАТ (електромотор 3-фазний + генератор), КУЛЬТИВАТОР кінний, КОЛІНВАЛ ВАЗ-2101 прошліфований, з
вкладишами.
Тел. 096-655-49-82, 066-209-27-81.
МОТОБЛОК (дизель). Тел. 096-105-72-40.
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.
ЦЕГЛА б/у силікатна і червона, ШИФЕР, СТРОПИЛА,
СВОЛОЧКИ, ЗРУБ (дуб). Тел. 096-617-25-28.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
Козяче МОЛОКО з доставкою на дім по смт Талалаївка.
Ціна 10 грн./л. Тел. 067-542-64-88.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ДРОВА рубані, МЕТРІВКИ твердої породи з доставкою.
Тел. 097-636-76-10, 099-194-54-04.

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.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
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.
КІЗ, ЦАПІВ незалежно від віку. Тел. 096-796-33-68.
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.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії,
Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих
монастирів;
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); урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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.
Депутатський корпус, виконком Чернецької сільської
ради висловлюють глибоке співчуття депутату сільради Вірі
Михайлівні Литвиненко з приводу тяжкої втрати — смерті
батька
МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА.
Пішов із життя наш колишній однокласник, хороший
шкільний друг Володимир Миколайович КАРПУСЬ із Талалаївки. Твоя смерть приголомшила нас і не віриться, що
порідшала колись така дружна наша шкільна сім’я. Спи спокійно, Царство небесне Твоїй душі.
ОДНОКЛАСНИКИ Талалаївської
середньої школи 1977 року випуску,
класний керівник Валентина Федорівна РОЖОК.
На Великдень, весняної пори, коли все навколо оживає,
після тяжкої хвороби обірвався земний шлях людини-працелюба, турботливої мами, ніжної бабусі, добропорядної сусідки Ольги Григорівни ДЕНИСЕНКО. Висловлюємо щирі
співчуття всім рідним та близьким покійної і розділяємо з
ними гіркоту тяжкої втрати. Хай невтомним рукам Ольги
Григорівни буде вічний спочинок. Спи спокійно, шановна сусідко, нехай земля Тобі буде лебединим пухом.
ЖИТЕЛІ вул. Залізнична смт Талалаївка.

Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ААЗ
№175154, видане на ім’я ПОЛЬОВНИЧА Валентина Петрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317155, виданий 4.06.1997 р. на ім’я
СТЕЦЕНКО Варвара Петрівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Рябухівської сільської ради, серії ЯГ №427267, виданий Талалаївською РДА
12 квітня 2006 року на ім’я ЗАРВА Микола Костянтинович,
вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №866934, виданий Талалаївською
РДА 4 квітня 2006 року на ім’я АНДРУСЕНКО Зінаїда Микитівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261743 від 23 серпня 1996 року, виданий на ім’я КУПЧИНСЬКА Горпина Григорівна, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051052, виданий 8.10.1996 р. на ім’я
ЛУЦЕНКО Меланія Федорівна, вважати недійсним.
Колектив Талалаївського відділення поштового зв’язку
глибоко сумує з приводу смерті ветерана — колишньої листоноші Ольги Григорівни ДЕНИСЕНКО і висловлює щирі
співчуття її доньці — листоноші Галині Вікторівні Кужель.
У родину нашого кума й сусіда Анатолія Володимировича Сниги з Талалаївки увірвалося невиправне горе —
відійшла в інший світ його МАМА. Щиро співчуваємо Анатолію Володимировичу і всім рідним та близьким покійної і
розділяємо з ними біль тяжкої втрати.
Куми АНТИПЕНКИ і СУСІДИ з вул. Народна.
Непоправне горе спіткало родину наших сусідів Миколу Гнатовича і Євгенію Іванівну Карпусів із Талалаївки —
передчасно пішов із життя їхній син ВОЛОДИМИР. Щиро
співчуваємо подружжю, всім рідним та близьким покійного і
розділяємо з ними біль безповоротної втрати, а Володимиру — Царство небесне.
СУСІДИ з вул. Лугова (Фрунзе).
Непоправна втрата у родині Анатолія Володимировича
і Лідії Володимирівни Сниги із Талалаївки. Померла їх мама
і бабуся РАЇСА ІВАНІВНА. Сумуємо разом із вами і щиро
співчуваємо.
Сім’я АДАМ’ЯК.
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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.

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

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПОМИНАННЯ

25 КВІТНЯ минає 8 років відтоді, як назавжди покинув
свій рідний дім, свою родину наш рідний, незабутній Анатолій Павлович
СИНЬКО з Довгалівки, залишивши на
цьому світі по собі вічну світлу пам’ять.
Здається, Ти кудись поїхав і скоро повернешся, бо так Тебе не вистачає. Не
гасне пам’ять, та свіча згоріла Твого
доброго і світлого життя. Туди ідемо, де
Твоя могила, а в серці біль і спогади летять. Ти вже у Бога в золотій заграві, а
ми не забуваємо й на мить і образ Твій,
і ті слова ласкаві завжди у серці нашім
будуть жить. Хай будуть ангели з Тобою і Матір Божа Пресвята. Земля Тобі хай буде пухом і вічне царство в небесах.
Просимо всіх, хто знав покійного, пом’янути його разом
із нами добрим словом.
ДРУЖИНА, СИН, ВНУКИ.
25 КВІТНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті нашого дорогого тата, дідуся
і прадідуся Віктора Михайловича
ПУГАЧА із Талалаївки. Минають дні
тяжкої скорботи і печалі, як Ви пішли
у вічність. Ви були гарним батьком, дідусем, прадідусем. Зі слізьми на очах
схиляємо голови перед Вашою могилою і світлою пам’яттю. Нехай у цей
день згадають добрим словом усі, хто
Вас знав. Спіть спокійно. Нехай земля Вам буде пухом, а душі — Царство
небесне.
Вічно сумуючі син ВІКТОР, невістка НІНА,
онука ЮЛІЯ та її сім’я.
24 КВІТНЯ 40 днів світлої пам’яті
нашого рідного і незабутнього люблячого сина, брата, племінника, батька,
дідуся і чоловіка Валерія Івановича
ГАМАЛІЯ родом із Талалаївки. Рідненький, ми сумуємо за Тобою. Одна
мить і перестало битись серце. Ти був
працьовитою, справедливою та чуйною людиною. Не вистачає усмішки, і
слова, і погляду ласкавого й простого.
Великий слід у житті Ти залишив і скільки всім добра зробив. Любив життя,
любив людей і жив Ти, рідний, для дітей. Пройдуть роки,
спливуть тумани, над світом знов зійде зоря, та не зітруться всі ті рани, що принесла нам смерть Твоя.
Спи спокійно, наш рідний, Ти заслужив Божого тепла і
Царства небесного.
Вічно сумуюча вся Твоя велика РОДИНА.
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ДО 110-Ї РІЧНИЦІ СМЕРТІ ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА
ленка «виден был человек с
выдающимся европейским
образованием, с тонким литературным вкусом», «видевший в литературе святыню». Ця освіта зробила потім
його відомим у Європі мистецтвознавцем, перекладачем, журналістом і в цілому,
за визначенням дослідників,
піонером українсько-французьких культурних зв’язків.
Саме французькі діячі зібрали відомості про останній період життя Василя Горленка.
У своїй Вітчизні, як відомо,
немає пророків, тому що
вона молиться на чужих.
Народившись в Україні,
«он особенно любовно относился к ее старине». Це
відповідь тим, хто закидає
В. Горленкові про якийсь там
відступ від України.
Особливо проникливим
є кінцівка некролога: «Угасая здесь, под холодным,

історик, публіцист. Автор
згадав багато заслуг В. Гор
ленка перед українською
культурою: один з найкращих українських етнографів
і талановитий критик художньої літератури; чудово знав
український театр, європейське та українське мистецтво, відкриваючи забуті
імена, скажімо, художників
Левицького та Боровиковського; ознайомлював російську публіку з українською
творчістю і зробив у цьому
плані чимало; звертав на те,
як і на скільки ознайомлені
французи з російським та
українським життям; переклав російською з французької багато художніх творів;
стояв осторонь від політики, бо віддавав перевагу
просвітництву. А ще поза
некрологом треба додати
його дивовижні знання української старовини та історії

В. Горленко народився 1 січня. Взагалі — незрозуміло,
як могла і звідки з’явитися
ця дата?! Це якась халатність, байдужість, елементарне непорозуміння… На
надмогильному пам’ятнику
стоїть дата 1 березня (за
новим стилем — 13). Ця ж
дата зазначена й у відомості
Ніжинського ліцею, в якому навчався В. Горленко. У
першому томі «Малороссийского родословника» В. Модзалевського, матеріали до
якого про рід Горленків давав сам В. Горленко, також
зазначено день народження
1 березня.
Отже, наступного року —
13 березня — виповнюється
165 років від дня народження Василя Горленка, людини, величнішої від неї в районі немає. І громадськість
Талалаївщини в цілому має
достойно, на високому рівні,

М ІФИ Й РЕА Л І Ї П РО

помогти в цьому. Зараз іде
підготовка до видання його
епістолярної спадщини, яка
зберігається в різних архівах
України:
Дніпропетровськ,
Київ, Полтава, Чернігів. У
Києві та Чернігові — в різних
архівосховищах. Із понад
700 листів більше 500 ще
невідомі науковому загалу України і будуть уведені
в науковий обіг УПЕРШЕ.
Це неймовірно величезний
внесок в загальноукраїнську
науку, культуру. І цей внесок
залежить від кожного з нас,
мешканців Талалаївщини, і
— особливо мешканців села
Українське, які живуть у селі і
за його межами. Вони просто
зобов’язані нарешті віддати
борг Василеві Горленкові за
ті несплачені податки, обдурювання доброго пана, лукавства і т. д. Взагалі — це
було б великою честю для
Талалаївщини прилучитися
до видання творчої спадщини В. Горленка.
Зараз важко сказать,
скільки це буде коштувать.
Але з часом через газету таку
інформацію буде
оприлюднено.
Загальний
рівень
культури
нації визначається тим, наскільки вона знає й оперує
своїм минулим; наскільки
шанує тих, хто зробив внесок у розвиток матеріальної і
духовної культури краю, держави в цілому; якими пріоритетами користується кожен
член суспільства. Адже відомо, що єдина істота на землі, яку практично неможливо
наситити — це людина. Для
Горленка духовні пріоритети
були визначальними.
Маючи європейський рівень освіти, своїми працями
він підтягував до цього рівня
й українське суспільство, надаючи виняткового значення
просвітництву. Тому було б
цілком логічно й правильно, щоб у кожній школі району 25 квітня бодай кілька
хвилин вчителі-філологи чи
історики (у кого в цей день
будуть уроки, а чи й зробити
загальношкільну п’ятихвилинну лінійку) присвятили
В. Горленку, використавши
матеріали цієї публікації та
книги про нього, яка передавалася практично в усі
(шкільні, сільські, районну)
бібліотеки.
Пам’ятаймо і шануймо
СВОЇХ світочів!
Іван ЗАБІЯКА.

ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА ПІСЛЯ ЙОГО СМЕРТІ

ОСТАННІЙ період життя Василя
Горленка був таки
досить складний:
революція 1905 року; так
звані перебудовчі процеси в
росії1; фінансові проблеми,
пов’язані з тим, що ярошівські селяни, які орендували
землю в Горленка, не платили податки — за них сплачував Горленко. А іншого
заробітку, як журналістською
працею, у нього не було.
Українські видання якщо й
платили, то копійки. Єдиний
заробіток — у росії. Все, на
жаль, повторюється.
В. Горленко досить час
то почав хворіти ще в другій
половині 1906 року. А в кінці — вже лежав у лікарні в
Петербурзі. Тому за 1907 рік
відомо поки що один лист —
до української письменниці,
дружини Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок, — написаний за три дні до смерті.
Написаний він уже досить
кволою рукою, деякі слова
так і не вдалося розшифрувати. Ось його зміст (подаємо у власному перекладі
з російської): «СПб. 9 квіт1
Поки відбуваються з
вини росії в Україні події на
Сході, поки буде окупований
Крим, я не можу дозволити
собі писати слова москва,
росія з великої букви. — І.З.

ня 1907 р. Вельмишановна
Олександро Михайлівно. Я
тяжко хворий 4-й місяць, про
що не раз писав Вам! Лежу
в лікарні і не знаю, коли це
скінчиться. Ні про які петербурзькі новини і радості немає і згадки. Всі думки, щоб
вдалося видужати настільки,
щоб залишити Петербург.
Шкода, тепер не можу, даю
лише знати про себе. [Коли]
буду в селі, не знаю, можливо, ніколи. Бажаю Вам усіх
благ. З істинною повагою В.
Горленко».
А 12 квітня за старим
стилем В. Горленко помирає. За новим стилем, тобто
сьогодні, — це 25 квітня.
Очевидно, некролог у
його «рідній» газеті «Новое
время» був надрукований
коли б чи не першим — 14
квітня. Підпису автора немає. Але зі змісту видно, що
це людина також з України
і, можливо, була в Ярошівці
чи навіть присутня під час
похорону. Хоча й у досить
короткому некролозі, але
автору вдалося дати справедливу
характеристику,
вихопити найважливіші моменти із життя і творчості
покійного. Означимо їх. Уже
в перших публікаціях В. Гор

серым небом, он рвался к
этой Украине всем сердцем
и все ждал весны, чтобы
встретить ее в родном деревенском гнезде. Весна
пришла, но ему так и не пришлось увидеть расцветшего
вишневого сада, и зеленые
тополи будут шуметь над его
последним приютом!»
Ще й досі на кладовищі,
де похований В. Горленко,
ростуть ті тополі або їхні
дочки чи й внучки, які, можливо, й пам’ятають його.
Друга світова багато в чому
внесла корективи.
Так пошанувала петербурзька газета «Новое время», в якій з одного боку
В. Горленко міг заробить
гроші на власне прожиття й на оплату боргів ярошівських селян, а з іншого
— вимотувала його психологічно, фізично, тому що
оте «з одного боку» було
визначальним.
Згадали про смерть
В. Горленка й в Україні. У
спадковому журналі «Киевской старины» — «Україна» — в окремому розділі
«В. Горленко»
було
надруковано досить розлогий некролог. Підписав його
Д. Дорошенко, український

різних епох; одного з перших
шевченкознавців, поборників української мови… Та,
власне, це лише айсберги,
які треба розшифровувати й
розшифровувати.
Але Д. Дорошенко створив і кілька міфів навколо
імені Василя Горленка, які,
на превеликий, жаль живуть
ще й досі, і викоренити їх
важко, тому що ті, хто долучається своєю творчістю
до імені В. Горленка, поверхово вивчає літературу як
давню, так і сучасну про цю
особистість.
У некролозі Д. Дорошенка зазначено, що В. Горленко
помер 13 квітня. Насправді
— 12. Безпідставно зазначено, що він співпрацював
із французьким періодичним
виданням «Figaro». І хоча
це, здавалося б, престижний
міф, але свого часу Ілько
Борщак, один із палких прихильників В. Горленка, спеціально вивчав це питання і
не знайшов підтвердження
такої співпраці. Та це ніскільки не применшує творчої гідності Василя Горленка. Він її
компенсував перекладами,
оглядами виставок французьких мистецьких полотен та ін. Вказано також, що

відзначити цей ювілей.
Свого часу перший етап
упорядкування його могили відбувся: визволено її
від хащів, зроблено ланцюгову огорожу, встановлено
верхівку на пам’ятнику. Але
для майбутнього це зовсім
мало, майже ніщо. Кілька
років недогляду і хащі знову
заполонять могилу. Необхідно її так упорядкувати, щоб
і навколо могили, і доріжка
до неї від дороги залишалася непорушною на багато
десятиліть. І це завдання не
лежить на комусь одному чи
навіть на рівні села. На всій
Чернігівщині таких світочів,
як Василь Горленко, не так
уже й багато, щоб дозволити
кинути це ім’я знову в забуття. А згадувати лише одним
рядком, що, мовляв, у такому-то селі (інколи з помилками) народився й похований
український (ще кілька означень) Василь Горленко, —
це фактично нічого.
Багато що вже зроблено по збереженню творчої
спадщини Василя Горленка,
і ця творчість має з’явитися
у вигляді збірників. Але для
цього потрібні кошти. Хотів
би звернутися до людей Талалаївщини, які б могли до-

БЛАГОУСТРІЙ

ТОЛОК А В
 И С Т ИЙ ЧЕ Т ВЕ Р
Ч

Традиційно з настанням
весни талалаївці виходять
на толоку, аби селищні вулиці причепурились, почистішали, вдягли перед Великоднем святкове вбрання.
У Чистий четвер, 13 квітня, працівники організацій і
установ селища трудилися
на вулицях, площах, у парках і скверах, на кладовищах
і в громадських місцях райцентру, видаляли сухостій,
розріджували дерева і гущавину, прибирали сміття й
торішнє листя та бур’яни,
насаджували квіти та молоді дерева, білили стовбури і
бордюри.
Селищна рада, її виконавчий комітет висловлю-

ЩО Б РИБІ ЛЕ Г ШЕ Д И Х А Л О С Ь

ють щиру вдячність усім,
хто взяв участь у толоці, за
ініціативність, небайдужість,
прагнення зробити Талалаївку чистою, красивою і
привабливою.
У переддень святого
церковно-християнського
празника Проводів селищна
рада звертається до громадян із проханням облагородити на кладовищах місця
вічного спочивання близьких
та рідних. Щоб панахида по
померлих жителях селища
пройшла в гармонії з оновленою весняною природою.
У святому місці завжди має
бути чисто!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

27 квітня — смт Талалаївка, вул. Сінна, 1-й пров.
Енергетиків.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Члени ГО «Ставидло Сінне» дотримуються життєвого принципу: «Любиш кататися — люби й саночки возити». Отож, щоб приємно було з вудкою посидіти чи
просто відпочити біля ставу, дбайливо впорядковують територію.
Фото Сергія АНТІШКА.

Весна несе оновлення
всій природі. Треба тільки їй
допомогти, щоб іще красивіше було. Члени рибальської
громади «Ставидло Сінне»
в Талалаївці, які, скооперувавшись, дбають про ставок
у цьому урочищі, запускають
мальок і розводять рибу для
любительського рибальства,
стережуть водойму від браконьєрів. А навесні о цій порі
завжди збираються на суботник, щоб виловити з води і
прибрати залишки зимової
риболовлі, сухе гілля, облагородити береги і прибережну
територію, зробити все, аби
приємно було й самим посидіти біля ставка з вудкою
в руках, і рибі «легше дихалось». Дружно попрацювали
й напередодні цьогорічного
Великодня, очистивши водойму і довкола неї від усякого непотребу. Дружно зеленіє
на чистих берегах молода
трава і весело виграє сріблом
на світлих хвилях, радіючи,
що пережила зиму, риба.
Кор. «ТХ».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

22 квітня 2017 року

ЮВІЛЕЇ

НАЙСТАРША В СЕЛІ І В РАЙОНІ
(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

«Моя прабабуся Хомівна
— незвичайна жінка. Вона
така проста і лагідна, як
із казки. Її всі сільські діти
любили, які неподалік жили,
а я раділа, що вона моя бабуся. Пам’ятаю, як я малою
граюся у неї на ліжку, а на
стіні висів килимок якийсь
простенький із намальованими оленями. Я їх за корів
уявляла, «доїла», «порала».
А Хомівна була мені, ніби
подружка. Нічого смачнішого за її пиріжки із житнього борошна з калиною чи із
смаженою картоплею я ніколи більше не їла! Я ніколи
не задумувалася малою над
тим, хто кому рідний, хто
ні. Діти відчувають душею,
хто любить їх, того люблять і вони — це вже дорослою зрозуміла. У Хомівни
неймовірно світла душа, —
розповідає правнучка Юля
Співак. — Хомівна дуже любить котиків, собак. Пам’ятаю, вони у неї завжди жили,
як члени сім’ї. А мені, малій,
це так подобалося. Вона,
мабуть, і муху за своє життя не образила».
А на ювілей правнучка
захотіла порадувати Любов

СЛУЖБА – 102

ОБМЕЖЕННЯ РУХУ ПРИПИНЕНО
Тимчасове обмеження
руху вантажних транспортних засобів, яке тривало з 1
березня по 15 квітня, згідно
з розпорядженням голови

КОМІСІЙНИЙ ОГЛЯД ДОРІГ
Із 17 квітня по 3 травня
у два етапи проводиться
весняний комісійний огляд автомобільних доріг,
вулиць і залізничних переїздів: перший — підготовчий, другий — практичний.
Під час практичного огляду
проводитимуться комісійні обстеження справності
виробничих баз та спеці-

МИСЛИВЦЯМ ТА РИБАЛКАМ
Хомівну житніми пиріжками
із картоплею. Дуже хвилювалася чи ж вдалися, чи оцінить їх бабуся. Тепер таких
мало хто і на смак знає які.
«Оце під двір двічі в тиждень
приїжджає хлібовозка, — говорить Хомівна, — як гляну
які там буханки, калачі всякі
лежать. А я як згадаю ола-

док із листя, як згадаю як
мої рідні конали голодною
смертю. Серце розривається від жалю. А тепер знову
війна іде, знову люди пропадають. Якби в людських
душах було менше злості
та ненависті, так і жили б
довше. Бо одні злобу сіють,
другі од того горюють…»

У чім же секрет її довголіття? Кожен, хто хоч раз
спілкувався із Хомівною, зрозуміє по-своєму.
Олександра ГОСТРА.
На фото: найцінніший
букет в руках Любові Хомівни — праправнучок Андрійко. Між ними різниця у
100 років!

Згідно з п. 8.3 статті 8
(нової редакції) Статуту Громадської організації «Українське товариство мисливців
та рибалок» розміри щорічних членських внесків для
членів Товариства встановлюються президіями рад
регіональних
організацій
УТМР. Ці внески сплачуються повністю до 1 липня за
поточний календарний рік.
Основним документом про
їх сплату є картка-вкладинка
до членського квитка та відомість про сплату. Членський

рів, але любить поруч кріп,
салат, картоплю і цибулю.
Морква дружить з горохом і
помідорами, а картопля — з
цибулею, кукурудзою, квасолею, хроном, баклажанами і
капустою. Сусідство ж з огірками, помідорами та гарбузами для неї небажане.
Деякі культури відлякують
шкідників, а отже можуть допомогти сусіднім рослинам боротися з ними. Цибуля — во-

рог павутинного кліща, часник
— хрестоцвітих блішок, помідори — вогнівок, мідяниць, селера — капустяної мухи.
Окрім того, заощадити
площу ділянки допомагає також вирощування овочевих
культур на шпалері, особливо
високорослих. Завдяки цьому агрозаходу зменшується
зараження посівів хворобами. А ще можна скористатися
повторними посівами.

ЩОБ ПЕРЕЦЬ ВРОДИВ
ратурі 20 – 25°C і вологості
ґрунту 70 – 75% насіння перцю проростає на 6 – 8 день.
А оптимальна температура повітря для нормального росту і розвитку рослин
перцю складає 20 – 25°C. У
похмуру погоду при сильному затіненні вони краще себе
почувають при температурі
20 – 22°C, у ясні сонячні дні
— при температурі 25 – 30°C.
Рослини у віці 50 – 60 днів
особливо чутливо реагують
на зміну температури.
Пам’ятайте, що у період
вегетації температура не
повинна опускатися нижче 14°C. Надмірно висока
температура теж небажана. Особливо несприятливі
умови літньої спеки в період
цвітіння.
Перець, як і томат, реагує
на відносно низьку температуру (16 – 20°C) зменшенням
числа листків і збільшенням
числа квіток.
Рослинам перцю потрібна висока вологість ґрунту і
повітря. Практика свідчить,
що оптимальний врожай
можна одержати при вмісті
вологи в ґрунті, що складає
60 – 80%.
Вологість повітря перцю
також необхідна. Сприятливою для перцю вважається
відносна вологість повітря
не менш 70 – 80%. При не-

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.

достатній вологості повітря
спостерігається пригнічення
рослин, обпадання квіток і
зав’язі.
Не менш важливий фактор життя, що визначає кількість і якість врожаю — грунтове живлення. На початку
вегетаційного періоду (до
плодоутворення) перці мають потребу в підвищених
дозах фосфорних добрив
для прискорення розвитку і
формування генеративних
органів і кореневої системи. Найбільша вимогливість
до азоту проявляється до
цвітіння і при формуванні і
дозріванні плодів. У цей час
при нестачі азоту відмирають нижні листки.
Найбільш
інтенсивне
споживання калію відбувається в період зав’язування
плодів і до кінця їхнього дозрівання. Кальцій і магній
рослинам перцю необхідний протягом вегетаційного
періоду.
Крім
макроелементів,
рослинам перцю необхідні
мікроелементи — бор, марганець, цинк, йод, молібден
та інші. Отже, при оптимальних умовах вирощування
високий врожай перцю буде
забезпечений
За матеріалами журналу «Присадибне і дачне
господарство».

квиток без вкладинки є не
дійсним.
Члени Товариства, які
своєчасно не сплатили членських внесків, вважаються
такими, що вибули, і можуть
поновитися на загальних
підставах без збереження
наявного у них до цього стажу членства у Товаристві.
Членам Товариства, які вибули чи виключені з нього,
вступні та членські внески не
повертаються.
Віктор СОЛЯНИК,
голова РО УТМР.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

УЩІЛЬНЕННЯ КУЛЬТУР НА ГОРОДІ

Для нормального росту і
розвитку перцю необхідні наступні фактори: світло, тепло,
волога і живильні речовини. А першорядною умовою
життя рослин є освітленість.
При затіненні обпадають бутони, зав’язь, вегетативні органи стають дуже ламкими,
листки жовтіють. До інтенсивності освітлення перець
особливо чутливий у період
закладки генеративних органів. Недостатня освітленість
сильно затримує утворення
плодів. А оптимальна освітленість для рослин перцю
30 – 40 тис. люкс.
Врахуйте, що тривалість
дня у певний період також
впливає на розвиток рослин.
Перець — рослина короткоденна (12 – 14 годин), але
позитивна реакція на короткий день виявляється лише
з 20-денного віку розсади,
протягом 2 – 3 тижнів.
Позначається на рості
і розвитку перцю й тепло.
Воно є чинником, що визначає місце і способи вирощування перцю. Перець особливо чутливий до нестачі
тепла в ранньому періоді
вирощування розсади — його
насіння починає проростати
при температурі не нижче
13°C, і лише в окремих сортів
можуть виявлятися одиничні
сходи при 10°C. При темпе-

альної дорожньої техніки,
визначатимуться
обсяги
ремонтних робіт та заходи
щодо ліквідації недоліків
в експлуатаційному утриманні
вулично-дорожньої
мережі.
Леонід КЛИМОВ,
начальник СРПП
Талалаївського відділення
поліції.

У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ
Дбайливі господарі прагнуть найефективніше використовувати грядки, що є.
Планують все ще взимку.
Допомогти у цій справі допоможе ущільнення культур.
Проте врахуйте, що не всі
рослини можуть рости поруч. Наприклад, для огірків
хорошими сусідами є горох
та капуста, а небажаним —
картопля. А ось білоголова
капуста не терпить помідо-

облдержадміністрації «Про
збереження автомобільних
доріг загального користування області у весняний період
2017 року» припинено.

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №005290 від 1 червня 2004 року,
виданий на ім’я ПУГАЧ Михайло Тарасович, вважати
недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №517580 від 10 червня 2005 року,
виданий на ім’я УДОВИЧЕНКО Раїса Яківна, вважати
недійсним.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності
на землю серії IV-ЧН №034424, виданий Сильченківською
сільською радою 14 червня 2001 року на ім’я БИКОВА Парасковія Василівна, вважати недійсним.
Сніг у квітні злякав ранні
тюльпани, квітуючі абрикоси.
Фотографіями про снігопад
рясніє Інтернет. Нас поки що
сніг обходить, але морозить
не на жарт. Ми пам’ятаємо, як
засніжило на травневі свята
у 1987 і 2007, побачимо, що
буде у 2017-му. Хоча синоптики прогнозують потепління.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Дані про плановану діяльність, мету і
шляхи її здійснення
Проект: «Будівництво елеватора одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор»,
що знаходиться за адресою: Чернігівська
область, Талалаївський район, с. Плугатар,
вул. Л. Українки, 47-а.
Земельна ділянка розташована за адресою: Чернігівська область, Талалаївський
район, с. Плугатар, вул. Л. Українки, 47-а.
Територія — виробничого призначення.
Категорія земель та цільове призначення — землі промисловості.
Елеватор, що проектується, матиме загальну потужність в 30000 тонн. Елеватор призначений для приймання зернової сировини,
очищення, сушіння, накопичення і зберігання
останньої з подальшим відпуском споживачам.
Суттєві фактори, що впливають на стан
навколишнього середовища
Вплив здійснюється в період проведення технологічних операцій виробничого
процесу.
••На атмосферне повітря буде здійснюватися вплив при експлуатації технологічного обладнання, максимально очікувані
рівні забруднення атмосфери на межі СЗЗ
та на межі прилеглої житлової забудови — в
межах встановлених ГДК населених місць з
урахуванням фонових концентрацій;
••Водне середовище — відсутній вплив;
••Ґрунти — вплив відсутній;
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••Відходи та поводження з ними — залишки зерна від процесу очищення відпускатимуться населенню на корм худобі,
неідентифіковані залишки зернових, які не
можуть бути використані (уловлений пил) —
на полігон ТПВ.
Кількісні і якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику, а також заходи,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему
спостереження і контролю представлено в
матеріалах ОВНС.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність
Публікація Заяви про екологічні наслідки
діяльності у засобах масової інформації.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з
нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції
та експлуатації об’єкта проектованої
діяльності
ТОВ «АДМ Знаменський елеватор»
гарантує виконання заходів по охороні навколишнього природного середовища, передбачених проектом на всіх стадіях будівництва та експлуатації.
Із зауваженнями або запереченнями
звертатись до Рябухівської сільради за
адресою: 17212 Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Рябухи, вул. Садова, 9а. Контактний телефон: (04634) 2-45-16.
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