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НА КОЗАЦЬКОМУ СВЯТІ

25 червня делегація району, очолювана
його керівниками, відвідала славний гетьманський Батурин. Поїздка на Козацьке
свято, присвячене Дню Конституції України, стала можливою завдяки підтримці
народного депутата України Валерія Давиденка, який надав допомогу у забезпеченні
транспортом.
Особливого змісту відзначення Дня Конституції має саме на тій землі, де довгі роки
жив і працював автор першої Конституції
України гетьман Пилип Орлик. І саме в та-

кому місці найбільше панує дух патріотизму.
Після Соборної літії та покладання квітів
на Майдані Гетьманської слави, на Співочому полі відбулося саме свято. Виступи професійних та аматорських художніх колективів, серед яких і наш Народний аматорський
фольклорний колектив селищного клубу
«Народні наспіви», захоплювали своєю привабливістю та дарували глядачам радість
спілкування й приносили задоволення.
Галина КРУПОДЕРЯ,
депутат районної ради.

Від шляху до села тепер — хоч боком котись. Важко повірити, що саме так може бути.
Адже в останні роки навіть ямковий ремонт
доріг, не те, що капітальний — для наших
сіл непомірна розкіш. Жодне село не може
похвалитися хорошою дорогою. Болотниця
— не виняток, адже село розкидане, вулиць і
вуличок, які потребують ремонту, багато.
«Та є одна дорога, якою їздять всі жителі і гості села, у навчальний період року
нею курсує шкільний автобус, це — під’їзна
дорога до Болотниці, що веде від шляху
Обухове — Срібне, — розповідає сільський
голова Анатолій Рудько. — Її протяжність 3
кілометри. Враховуючи значимість, ця до-

рога особливо потребувала ремонту. І ось
цього літа бажання стали дійсністю завдяки
співпраці із ПСП «Лан», яке займається виробництвом сільгосппродукції на території
сільради. Його директор, депутат районної
ради Володимир Лукаш впродовж років виконує умови соціальної угоди. До речі, частіше умови виходять за її «рамки» на користь
селу, адже виникають якісь непередбачувані обставини, справитися із якими сільраді
складно. Підтримку завжди знаходимо у місцевого виробника. Цього разу вона особливо значима. Вартість ремонту дороги складає понад 100 тисяч гривень. Це відчутна
турбота про сільських жителів».

У понеділок, 26 червня, і наш район не
обминула стихія. На щастя, вона вирувала
недовго. В міру обставин довелося стати
очевидцем стихії прямо на шляху. Близько
18-ї год. цього дня їду автобусом Київ — Талалаївка до Талалаївки. Відразу за Срібним
автобус потрапляє у смугу стихії. Гроза, злива, пориви вітру, які зламують дерева, ніби
сірнички. Відразу на повороті з Харкового на
Талалаївку вже помітно, що стихія випередила автобус. Тобто, нам повезло (!!!).
Від урочища Гоми і до повороту на Слобідку стихія просто виклала дерева — старі,
трухляві тополі. Ніби спеціально для боротьби
із стихією підібрався екіпаж пасажирів автобуса рейсу Талалаївка — Київ, який того дня обслуговував водій АТП Олександр Пугач — аж
одинадцять молодих чоловіків. Коли автобус
зупинився, ледь піднявшись на пагорб на Гомах просто перед поваленими на автотрасу
деревами, пасажири дружно вийшли із автобуса і стали розбирати завали. Під зливою,
вони робили це швидко і вправно. Звичайно,

якби пасажирів було 2 – 3, хтозна як і коли б
автобус дістався до Талалаївки. Молоді сильні
чоловіки, щоб допомогти йому благополучно
дістатися до місця призначення, прибирали
гілля та повалені дерева із проїжджої частини
дороги. Після них поволі просувався автобус.
Ми навіть не здогадуємося, наскільки
ми залежні від багатьох непередбачуваних
моментів у нашому житті. У даному випадку
незнайомі між собою люди, які в міру обставин опинилися в зоні стихії, довели, що вони
разом є сила. Якби ж то так було і не тільки
в момент стихії.
Вже після пасажирів рейсу «Київ — Талалаївка» швиденько автотрасу розчистили
працівники райавтодору. Удосвіта без перешкод із Талалаївки виїхали всі маршрутки. А
вже вранці звалені дерева на дрова розбирали жителі ближніх сіл. І це добре.
А поганим є те, що аварійні тополі ростуть понад трасою. І в будь-який момент у
час стихії під ними може опинитися автобус,
машина, пішохід.

У комунальників і в головного спеціаліста
селищної ради Федора Кашки вчора о 8-й і
мову відібрало, коли побачили таку картину.
«Ось подивіться», — ведуть-показують. Біля
другої від Вічного вогню в бік залізниці лавочки — розсипи соняшникового лушпиння,
наче хто спеціально насіяв, щоб було що комунальникам замітати. Вони-то заметуть —
така у них робота. Але той, хто лускав: не повідсихали б у тебе руки висипати налускане
у сміттєву урну? Вона на відстані твоєї ж таки
простягнутої руки! Ні, сидить і плює прямо
собі під ноги. «Що наш патруль робить, хіба
не бачить цього неподобства і того, що кущиків самшиту з кожним днем все меншає і меншає? — гніваються комунальники. — От аби
впаяли такий штраф, щоб мало не здалося».
Штраф не допоможе — батогом треба!
Щоб ні на лавочку сісти, ні до самшиту нахи-

литися. Для кого селищна рада і ВУЖКГ старалися з цими лавочками і самшитом? Для
нас, людей. А ми до рівня homo sapiens ой як
далекі. І якщо лушпиння скрізь біля виставлених по Талалаївці лавочок справа губ і рук
молоді, то самшит їй потрібен, як корові сідло. Тут уже «постаралися» якісь хазяйновиті
жіночки — нащо та краса для всіх у селищі,
якщо вона потрібна мені у дворі. І — до себе
у господу. Поки й доки громадське в нас буде,
як своє? Коли, нарешті, в наших головах
увімкнеться реле свідомості і совісті? Гадаєте, достукаєшся до них? Щось не віриться.
Читають і глузують: пиши-пиши (або мети-мети), тобі за це гроші платять, а ми плювали й
плюватимем, копали й будемо копать. Якщо
так, тоді й справді не люди ми, а бур’ян при
дорозі, який треба виривати з корінням.
Кор. «ТХ».

УСВІДОМИТИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ

ПСП «ЛАН» ВІДРЕМОНТУВАЛО ДОРОГУ

ПЕРШИМИ ТРАСУ РОЗЧИЩАЛИ ПАСАЖИРИ

ЛУШПИННЯ І САМШИТ. І СЛОВА НА ВІТЕР

КОЛИШНІЙ голова райдержадміністрації Володимир
Брюховецький, а нині депутат Бахмацької районної ради,
голова фракції ВО «Свобода», боєць 4-ї роти «Січ» полку
«Київ», разом із своїми побратимами Артемом Ільченком
та Олександром Болдіним побували в Талалаївці. Перш
за все, у Талалаївській школі. Їх тут щиро чекали, хоч уже
і розпочалися канікули. Для таких тем канікулів не буває.
Педагоги і учні чекали гостей, бо вони справжні. Вони не
з газети чи Інтернету прочитають про воєнні події. Вони
— справжні патріоти, які добровільно захищають незалежність України на сході. Зовсім недавно всі вони дислокувалися в Авдіївці. І там не просто виконували накази
командування щодо участі у бойових діях. Їхнє призначення заключається набагато глибше — переконати українців за походженням УСВІДОМИТИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ.
Просто і невимушено
відбувалося
спілкування
у школі. Бійці батальйону
«Січ» ділилися з учнями своїми переживаннями і думками щодо війни, яка затяглася
на роки і не відомо, коли закінчиться. У доступній формі
патріоти України розповідали школярам про життя на
війні, про взаємодопомогу,
про солдатську єдність і
братство.
Щирі слова подяки і
шани від педагогічного колективу Талалаївської школи
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та учнівської молоді директор школи Світлана Михно
висловила патріотам. Дитячі
танцювальні колективи, солісти подарували їм свої пісні й танці.
У зустрічі взяли участь
та мали слово голова райдержадміністрації Анатолій
Дупа, його заступник Лариса Шевченко, начальник
відділу освіти РДА Оксана
Плюта.
А після зустрічі у школі
колишній голова райдерж
адміністрації
Володимир

Брюховецький із побратимами завітали до редакції
нашої газети. Разом із ними
— наші місцеві побратими
за переконаннями Богуслав
Борсук і Олександр Смалько. Саме через районну газету сільські жителі отримують
найповнішу інформацію про
всі значимі для них події,

— так вважає Володимир
Брюховецький, як колишній
керівник району. Нині він очолює у Бахмачі громадську
організацію «Братство АТО»,
отож спільних тем із талалаївськими колегами — хоч відбавляй. «Нашим завданням
є об’єднання зусиль учасників АТО, волонтерських організацій, політичних партій
та громадських організацій
патріотичного спрямування
у боротьбі з агресором, —
говорить Володимир Борисович. — Ми займаємося із
молоддю в Авдіївці, ми намагаємося на різних рівнях
переконувати особливо молодь у тім, що надважливо
тепер усвідомлювати себе
українцями».
Найдохідливіші переконання — власний приклад.
Наймолодший із керівників
району різних часів Володимир Брюховецький — із
чиновницького крісла добровільно пішов на війну. Артем
Ільченко — його побратим
із Бахмача, за плечима має
всього 21 прожитий рік. У
вересні минулого року
в зоні бойових дій отримав тяжке
поранення.
Про це не
згадує, а от
патріотизму
йому тільки
додалося.
Свободівець
Олександр
Болдін родом із Євпаторії…
С п і л кування
в
редакції
із
справжніми патріотами були
дуже цікавим. Володимир
Брюховецький був у захопленні від того, як у Талалаївці облаштовується центр
учасників АТО.
Спілкувалися і це фото
на згадку зробили.
Олександра
ГОСТРА.
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У понеділок, 3 липня, з 10 до 12-ї години на прямому
телефонному зв’язку із населенням району — заступник голови районної державної адміністрації
Лариса Миколаївна ШЕВЧЕНКО.
Пряма лінія за тел. 2-16-23.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДІЯ

ВІ ДЛУН АЛИ ШКІЛЬНІ ВИП УСКНІ
24 – 25 червня в школах району відбулися
випускні вечори. 56 випускників
одинадцятих
класів
загальноосвітніх
шкіл отримали путівки в
самостійне життя. 5 учнів
району отримали атестати
з відзнакою й нагороджені за високі досягнення у
навчанні:
«Золотими медалями»
— учні Талалаївської школи Вікторія ОМЕЛЬЯНЕНКО та Ірина ШКУРАТОВА;
«Срібними медалями»
— учні Талалаївської школи: Анна ГРАБИНА і Ольга ШАРАПОВА, учениця
Плугатарської школи Яна
ЧЕПЕЛЬ.
● ● ●
ОСЬ і настав цей день
— підсумок шкільного життя, прощання зі школою. На
подвір’ї Талалаївської
школи людно — рідні, друзі, вчителі та
просто гості зібралися на
урочистій лінійці, щоб провести у самостійне життя
випускників.
Їх вітали голова районної державної адміністрації
Анатолій Дупа, голова районної ради Юрій Дзюбан,
селищний голова Юрій Величко, помічник-консультант
народного депутата України
Валерія Давиденка Микола
Коновал, директор школи
Світлана Михно, батьки,
вчителі.
Сьогодні
випускники красиві, щасливі, з
усмішкою на обличчі згаду-

1 липня 2017 року
в день рожденья Твой, мамуля, хочу в который раз
сказать: Ты — главный человек в моей судьбе, учила
сильной быть и не сдаваться. И если не ласкала меня
жизнь, Ты между мною и бедой встревала и говорила:
«Доченька, держись!» Как
крыльями, руками обнимала. Тебя я каждой клеточкой люблю, родней Тебя нет
никого на свете. За каждый
миг Тебя благодарю, пускай
в Твоей судьбе лишь только солнце светит. И пусть
с Тобою будут рядом дети,
внуки, любимые родные и
друзья. Пусть исполнится
всё, что Ты хочешь, пусть
тревоги Тебя обойдут, никогда пусть бессонные ночи в
Твои двери, мамуль, не войдут. Пусть хватает всегда
Тебе силы, драгоценный Ты
мой человек, и за то, что мне
жизнь подарила, буду я благодарна вовек!
Целую, Твоя
НАТАЛЮСЯ.
* * *

ВЕЧІР ПРОЙШОВ «НА УРА»
ють найяскравіші моменти
шкільного життя. Випускники підготували для глядачів
останній танець — вальс.
Скільки зусиль було вкладено на вивчення танцю, але
бажання зробити все якнайкраще перемогло труднощі.
Та як би не було прикро,
але настав час прощатися
із рідною школою та невгамовним дитинством, адже
надалі випускників чекає
власне життя, яке кожен будуватиме сам.
Хтось уже достеменно
знає, яку професію обере,
для інших — це період вагань та сумнівів, проте усі

випускники у цей день розуміють: доля тепер у їхніх
руках. Однак випускний —
свято не лише для молоді
та освітян, а й для батьків.
Адже саме їм доведеться
допомогти своїм дітям стати
дорослими, навчити робити
правильний життєвий вибір.
Закінчилося
урочисте
зібрання тим, що батьки
провели своїх дітей попід
вишитими рушниками, мовби проклали їм шлях у щасливе майбутнє.
Мар’яна БОРДУН,
студентка факультету
журналістики Сумського
держуніверситету.

ПЛАНШЕТ, ЕЛЕКТРОННУ
КНИГУ І – ПО СУМЦІ

ВИПУСКНИЙ бал для
кожної школи — радісно-щемливе свято. Особливим воно
було для Староталалаївської
школи і її чотирьох випускників. Вони останні, хто закінчує
тут одинадцять класів. Надалі школа функціонуватиме як
Староталалаївська філія I-II
ступенів Талалаївської ЗОШ
I-III ступенів. Тобто, майбутні випускники — вже тільки
дев’ятикласники. Про це ніхто не обмовився на випуск
ному, адже свято і є свято —
тут мова лиш про приємне.
І вся увага — їм, чотирьом
вже вчорашнім одинадцятикласникам. Шкільний актовий
зал переповнений рідними,
друзями випускників, просто
односельцями. Адже завжди
випускний бал — це свято
для всього села. Бо кожного щось пов’язує із школою:
власне дитинство і юність, які
минули тут, а чи дитинство

вже їхніх дітей і внуків. Випускникам аплодують, і вони,
стривожені такою увагою,
впродовж свята — на сцені
і також переживають. Разом
із ними й класний керівник
Тетяна Ліщенко, яка зізнається в розмові, що дуже шкода
розлучатися із такими чудовими дітьми. Вони не просто
діти, а вже особистості. Єдина дівчина-випускниця Карина Дрозд просто неповторна
у своєму випускному наряді.
Директор школи Наталія
Бородіна говорила випускникам напутні слова та вручила їм атестати. Вітали винуватців торжества начальник
відділу освіти РДА Оксана
Плюта, сільський голова Василь Покришка, який традиційно щороку дарує кожному
випускнику дорожню сумку,
звичайно ж, жартома озвучуючи мету такого подарунка: «Щоб було в чім сало з

дому возити». Щороку не
залишають без подарунків
випускників і інвестори. Цього разу на свято прибув генеральний директор ТОВ «Обрій» Олег Фіщук, який бажав
вже дорослим дітям здобути
знання там, де вони хочуть,
і повертатися до рідної землі. Від агрофірми він вручив
подарунки випускникам, які
набрали найбільше балів
за підсумками ЗНО. Карина
Дрозд і Дмитро Козел отримали в подарунок за гарні
знання планшет і електронну
книгу.
Свято було по-домашньому теплим і світлим. На
прощання випускники вальсували із своїми мамами,
дарували квіти вчителям і
гостям. А члени гуртків Центру ДЮТ наповнювали залу
святковими номерами.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

НАШІЙ дорогій мамі,
свасі, турботливій і безмежно люблячій бабусі і
прабабусі Надії Петрівні
СЕМЕШКО із Талалаївки,
яка все своє трудове життя прожила в Чернецькому,
виповнилося 75 років. Вас
щиро вітає вся наша родина.
Матусю рідненька, матусю
єдина, усі ми Вас любим і
всі поважаєм, усі ми Вам
щастя, здоров’я бажаєм! Бо
поки є мама, доти є сонце,
доти пташина і цвіт під віконцем. Доти краса, доти
поміч, розрада. Живіть нам,
матусю, сто років на радість.
Нехай чорнобривці в садибі
все квітнуть, а дома стрічає
матуся привітна. Спасибі
Вам, рідна, за Ваше тепло,
за руки робочі, безсоннії
ночі, за те, що зростили, за
хліб на столі спасибі Вам,
мамо, уклін до землі.
З любов’ю і вдячністю
дочки КЛАВА і ВАЛЯ, зять
ОЛЕГ, внучки із сім’ями,
правнучка ПОЛІНКА,
сваха ГАЛЯ.
* * *
В ТЁПЛЫЙ июньский
день отметила свой день
рожденья Нина Федотовна
РУДЕНКО из села Юрковцы. Прими, наша дорогая,
искренние
поздравления.
Дорогая, любимая мамулечка! Что мне сказать Тебе
сегодня? Сегодня праздник
у Тебя, сегодня просто день
рожденья, но это дата для
меня. Когда-то, мучаясь,
рожала, Ты подарила жизнь
мою. Теперь уж взрослая я
стала и у меня своя семья.
Тебе желаю я здоровья,
ведь в жизни без него никак. Ещё желаю настроенья,
ведь это важный в жизни
факт. Хочу, чтоб Ты жила
без горя, чтоб не трепали
нервы мы, чтобы однажды
рано утром, услышав пенье
ранних птиц, открыв глаза,
Ты улыбнулась, как хорошо среди любимых лиц. Я

28 ЧЕРВНЯ відзначила
свій день народження наша
люба бабуся Ніна Федотівна РУДЕНКО з Юрківців.
Люба наша бабусю, дозвольте Вас привітати в цей день,
який буває раз на рік. Міцного здоров’я Вам побажати на
все життя, на довгий-довгий
вік! До сотні літ дожить без
горя і журби, щоб ноги Ваші
не боліли, ще довго по землі
ходили. Дай Боже, лиха Вам
не знать і соте літо з нами
зустрічать.
З любов’ю о
 нука
АЛІНА, правнучка
ІРОЧКА, зять ВОВА і
сім’я ЯРЕМЕНКО.
* * *
У ПЕРШИЙ день липня відзначає свій 60-річний
ювілей наша дорога дружина, мама й бабуся Ганна
Миколаївна БУРЕНКО з
Новоселівки. Люба дружино,
ріднесенька ненько, Вас з
ювілеєм вітаєм, серденько!
Хай у цей день, веселий і
багатий, щастя й добро завітають до хати. Щоб у достатку, здоров’ї довіку многії літа прожити без ліку. І у
вінок привітань, як зерно до
зернини, низький Вам уклін
від всієї родини. Спасибі,
люба, за чарівну посмішку,
за ніжний погляд Твій, за рук
Твоїх тепло. За те, що лиш
з Тобою серцю затишно, за
те, що так від Тебе йде добро. Нема прекраснішого
і нема сильнішого, ніж та
Твоя любов і Твоя доброта.
Ти — всесвіт і немає більшого, спасибі ще раз, наша
золота!
ЧОЛОВІК, дочки ЛЄНА,
ОКСАНА, син САША із
сім’ями.
* * *
НАШ найрідніший син,
тато і люблячий дідусь Олег
Олексійович КОСТРИКА з
Талалаївки святкує сьогодні
золотий ювілей. З 50-річчям,
із святом, дорогий! Добра
бажаємо й здоров’я, як чи-

сте небо голубе. Ми із великою любов’ю усі вітаємо
Тебе. Хай обминуть Тебе
тривоги, хай буде щастя на
путі, хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в
житті!
МАМА, ДОЧКИ, ЗЯТЬ і
ВНУЧКА.
* * *
НА ЖИТТЄВІЙ ниві нашої дорогої доньки та сестри Людмили Вікторівни
БІЛОУС із Старої Талалаївки викарбувався ювілей.
1 липня вона святкує своє
45-річчя. Ми вітаємо Тебе
з ювілеєм і шлемо Тобі, дорога, найтепліші побажання.
Літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді. Дорослими вже стали діти, а Ти душею молода. Пливуть літа,
мов тихі води, і вже минає
45. Хоч як прожитих років
шкода, та не повернеш їх назад. Але попереду ще стільки років, веселощів, пригод.
Ти не зациклюйся тільки на
крилах жалю і турбот. Будь
такою, як Ти у нас є. Ніжною,
милою і всім дорогою. Хай і
щастя, і сонця вітрила мчать
Твій човен до тої землі, де
панує лиш радості сила і де
збудуться мрії Твої. І хай для
Тебе не згасає сонце, нехай
не віють в душу холоди. Хай
жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від
біди.
МАМА, сестра НАТАЛІЯ.
* * *
1 ЛИПНЯ прекрасний
жіночий ювілей у нашої найдорожчої людини Людмили
Вікторівни БІЛОУС із Старої Талалаївки. Їй виповнюється 45 років. Дорогая, милая, единственная, золотая,
любимая, родная мамочка,
с днём рождения! Мамочка
наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая, с днём рожденья Тебя
поздравляем,
всяческих
благ в Твоей жизни желаем.
Чтобы Ты никогда не болела, чтобы Ты никогда не
старела. Чтобы вечно была
молодой, веселой, доброй и
нежной такой. Спасибо, родная, что есть Ты у нас, что
видим и слышим Тебя каждый час, за добрую душу и
теплое слово, за то, что не
видели в жизни плохого. Целуем мы добрые, славные
руки. С любовью к Тебе Твои
ДЕТИ и их семьи,
любимые ВНУКИ.
* * *
28 ЧЕРВНЯ нашій дорогій і любій серцю внучці
Олександрі ДЕПУТАТ із
Красного Колядина виповнилось 18 років. З днем народження, мила! Нехай в житті
все буде добрим, що потрібно, без чого не складається
життя — кохання, щастя,
вірні друзі і вічно нестаріюча душа. Нехай волошками
цвітуть літа прекрасні, нехай
здійсняться тисячі бажань,
щоб доля дарувала тільки
щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Життя хай
квітне, мов вишневий сад, і
кожен день усміхнено радіє,
а доля подарує зорепад здоров’я, миру, успіхів, надії.
З любов’ю бабуся,
дідусь БУРДЕНКИ.

ПОДАРУВАЛИ РАДІСТЬ ЧИТАННЯ
Більшість дітей дуже люблять слухати перед сном
казочку. Та, на жаль, далеко
не всі малята мають таке
щастя, бо не всі вони живуть
у родині, де є мама і тато.
Про них дбають інші, чужі
люди, але ті, хто має тепло в
душі. А подбати про дітей, які
позбавлені щастя і радості
жити в родині, може кожен,
зробивши навіть невеличку
радість їм. З такою метою
Укрпошта проводила акцію
«Подаруй дитині радість читання». Листоноші нашого
відділення звернулися до

підприємців нашого селища
з проханням передплатити
дитячу періодику для дітей,
які виховуються в дитячих
закладах. Дуже приємно, що
акцію підтримали селищні
підприємці Марина Носач,
Микола Сенча, Наталія Середа, Олександр Василюха, Алла Остапенко, Роман
Онищенко, Олександр Герасимчук, Лідія Грицик, Анатолій Чечотенко, Інна Батюта,
Світлана Тригубченко, Геннадій Тригубченко, Михайло
Співак, Світлана Позняковська, Галина Самойленко,

Наталія Ярош, Віра Соляник,
Олена Густодим, Валентина
Кравченко, Микола Василюха, Олександр Василенко.
Завдяки їм вихованці Прилуцького та Яблунівського
інтернатів матимуть змогу
читати дитячу періодику.
Саме туди, в найближчі до
нас заклади, передали ми
дитячі журнали. Щиро вдячні
підприємцям за розуміння і
підтримку.
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник центрального відділення
поштового зв’язку.

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦ Я
ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

Після народження дитини на батьків лягає обов’язок щодо реєстрації її місця
проживання протягом трьох
місяців з дня державної реєстрації народження, який
закріплений частиною першою статті 6 Закону України
«Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні».
Новації в законодавстві
України передбачають можливість зареєструвати місце
проживання новонародженої
дитини під час проведення
державної реєстрації народження дитини, зокрема: згідно з частиною шостою статті
6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні» (далі — Закон) за
бажанням батьків чи одного з
них для реєстрації місця проживання дитини документи,
визначені Законом, можуть
бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення
державної реєстрації народження дитини. Працівники
РАЦСу направляють зазна-

РАДИТЬ
СПЕЦІАЛІСТ

ТРИХОГРАМА

Стеблевий кукурудзяний метелик та бавовняна
совка є небезпечними шкідниками кукурудзи, втрати
від яких можуть складати
до 40% від формуючого
урожаю. Збільшення посівних площ під кукурудзу
сприяє накопиченню шкодочинних організмів на полях. При посіві кукурудзи
в монокультурі у поживних рештках зберігається
до 80% зимуючого запасу
шкідників. Також при неможливості
проведення
оранки чи при орієнтації
на поверхневі способи обробітку грунту збільшується ризик лавиноподібного
збільшення популяції цих
шкідників. При цьому дуже
важливо, що трихограма має здатність активно
шукати й знищувати шкідників. Особлива цінність
трихограми полягає в тім,
що вона, заражаючи яйця
шкідників, знищує їх до початку шкодочинної стадії
(поява гусениць). Розвиток
трихограми відбувається
всередині яєць шкідників,
вмістом яких живиться їх
личинка. Трихограму застосовують на зернових,
технічних, овочевих, зернобобових та плодових
насадженнях, щоб скоротити чисельність багатьох
шкідників, а саме — кукурудзяного метелика, різних
совок, плодожерок, капустяної білянки, листовійки,
різних видів тлі, хрестоцвітної блішки і багатьох інших.
Переваги застосування
трихограми — це екологічно чистий засіб захисту від
шкідників, простота обробки, низькі витрати. Трихограма знищує шкідників у
недосяжних для хімії місцях. Її доцільно використовувати проти шкідників, які
ведуть прихований спосіб
життя, а тому застосування
хімічних препаратів проти
них малоефективне.
Володимир ВІВДЕНКО,
головний спеціаліст
Управління фітосанітарної
безпеки.
Алла АДАМ’ЯК,
головний спеціаліст відділу
АПР РДА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

1 липня 2017 року

чені документи органам реєстрації для реєстрації місця
проживання новонародженої
дитини.
Оскільки видача свідоцтва про державну реєстрацію народження дитини за
бажанням батьків може відбуватися в закладі охорони
здоров’я, де відбувалися
пологи, відповідно, подати
документи на реєстрацію
місця проживання малюка
можна також у пологовому
будинку.
Для реєстрації місця
проживання
новонародженої дитини подаються:
письмова заява, свідоцтво
про народження дитини,
квитанція про сплату адміністративного збору, документ,
що засвідчує особу законного представника (батьків,
усиновлювачів).
Відповідно до статті 6
Закону реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших
законних представників;
У разі реєстрації місця
проживання батьків за різ-

ними адресами місце проживання дитини, яка не досягла
14 років, реєструється разом
з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків
у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі
засвідченої в установленому
порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків,
коли місце проживання дитини визначено відповідним
рішенням суду або рішенням
органу опіки та піклування).
Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної
реєстрації актів цивільного
стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини, оформлена органом
реєстрації, повертається до
відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням
батьків може бути видана у
відповідному органі реєстрації, центрі адміністративних
послуг, надіслана поштою.
Наталія КОВГАН,
начальник райвідділу
ДРАЦС.

ДВС ІНФОРМУЄ
23 ВЕРЕСНЯ 2014 року
набув чинності Порядок погашення заборгованості за
рішеннями суду, виконання
яких гарантується державою, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від
03.09.2014
№440. Відповідно до
зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення
коштів або рішення суду,
що набрали законної сили,
боржниками за якими є:
державні органи, державні підприємства, установи,
організації, юридичні особи,
примусова реалізація майна яких забороняється від-

повідно до законодавства,
які видані або ухвалені до
01.01.2013, подаються до
органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для
проведення їх обліку, інвен-

СИСТЕМА покарань, не
пов’язаних із позбавленням
волі, існувала в нашій країні
й раніше. Є покарання, пов’язані із забороною займати
певні посади і займатися
певною діяльністю, є покарання у вигляді громадських
робіт, які полягають у відпрацюванні безоплатних робіт
на об’єктах, які визначені
органами місцевого самоврядування. Ці покарання були і
до того, як була впроваджена пробація в Україні. Але в
усьому світі був інший підхід
до альтернативних покарань.
Альтернативне
покарання
— це лише частина систе-

ми пробації. Людина не
потрапляла в місця позбавлення волі, її дійсно
залишали у соціумі та виносили їй вирок.
Відповідно до Закону
України «Про пробацію» передбачено три види пробацї:
••досудова
пробація
— забезпечення суду інформацією, що характеризує
особу, яка обвинувачується
у вчиненні правопорушення,
з метою врахування обставин її життя для прийняття
судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової
доповіді);
••наглядова
пробація
— здійснення наглядових та
соціально-виховних заходів:
надання психологічної, консультативної та інших видів
допомоги, сприяння праце

зазначеного Порядку здійснюється передача до Головного управління державної
Казначейської служби України у Чернігівській області
судових рішень (виконавчих
документів), виконання яких
гарантується державою.
Володимир МИХНО,
в. о. начальника районного відділу ДВС.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ФЛЮОРОГРАФ У СЕЛАХ
Це просто необхідно
кожному, адже в останні роки
спостерігається
тенденція
поширення серед населення
такої
соціально-небезпечної інфекційної хвороби як
туберкульоз. На виконання
Закону України «Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз»,
державної,
обласної та районної цільових програм протидії захворюванню на туберкульоз із
19 червня в нашому районі
працює пересувний цифровий флюорограф. Особливістю цього флюорографа є
те, що променеве наванта-

ження на організм людини є
в 10 разів менше, ніж у звичайного флюорографа. Окрім того, якість обстеження
та його інформативність теж
в рази вища.
Флюорограф
буде працювати в районі
до 20 липня ц. р.
за таким графіком:
с. Новоселівка — 3 липня,
с. Харкове, с. Лавіркове — 4
липня, с. Слобідка, с. Основа
— 5 липня, Стара Талалаївка — 6 – 7 липня, с. Березівка
— 10 – 11 липня, с. Болотниця, с. Грабщина, с. Попович-

ка — 12 липня, с. Довгалівка, с. Юрківці — 13 липня,
с. Скороходове — 14 липня,
с. Плугатар, с. Обухове — 17
липня, с. Рябухи, с. Петькове — 18 липня, с. Українське
— 19 липня.
Якщо у графіку будуть
зміни, фельдшери ФАПів надаватимуть жителям додаткову інформацію. Жителі Талалаївки, які бажають пройти
безкоштовне якісне флюорографічне обстеження, можуть звернутися у будь-яке
село району.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар РЦПМСД.

СПАЛАХИ БОТУЛІЗМУ ТА КОРУ
Ботулізм — гостре харчове отруєння, що виникає
в результаті вживання в їжу
продуктів, які містять токсини Clostridium botulinum та
самих збудників, які розміщуються гніздами в продуктах і
тому їсти один продукт може
декілька чоловік, а заразитися один. Збудники можуть
знаходитися в консервах,
м’ясі, рибі, овочах, фруктах,
грибах. Захворювання починається з слабкості, вираженої сухості в роті, розладу
травлення, високої температури тіла, прогресує нечіткість зору. В тяжких випадках
пацієнти помирають.
Головне лікування полягає у введенні хворому спе-

цифічної сироватки та анатоксину, які на сьогодні, за
даними ЗМІ, відсутні в Україні через закінчення строку дії
сертифіката держреєстрації
сироватки.
Зареєстровано
62 випадки захворювання
на ботулізм, 9 із них — з летальним випадком. Випадки
зареєстровані в Києві, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях. У Сумах внаслідок вживання в’яленої риби
помер 38-річний фельдшер
швидкої медичної допомоги.
Одна жінка — в критичному
стані.
Щоб не захворіти, в
процесі консервування дотримуватися правил стерилізації посуду. Не вживайте

утримування в установах виконання покарань і вартість
утримування при застосуванні пробації, то в європейських країнах це 1 до 10, а
в Україні це 1 до 20. Тобто,
якщо в нашій державі витрачається 1000 грн. у квартал
на того, хто відбуває покарання, альтернативне позбавленню волі, то в місцях
позбавлення волі — 20000
грн. у квартал, а можливо
вже й більше. Чи є сенс витрачати гроші для того, щоб
не використати можливість
виправити особу без цього?
Пробація із засудженим йде
поруч до того моменту, поки
він не вирішить свої проблеми та не виправиться.
Окремим
напрямком

МЕТА ПРОБАЦІЇ –
БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА

ПРО ПЕРЕДАЧУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
таризації заборгованості та
подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське
обслуговування
бюджетних коштів, для погашення заборгованості.
Управлінням державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
області на виконання вимог

влаштуванню, залучення до
навчання, участь у виховних
заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної
роботи відносно особи, до
якої застосовується пробація;
••пенітенціарна пробація — це допомога особі,
яка готується до звільнення
з місць позбавлення волі у
трудовому та побутовому
влаштуванні за обраним нею
місцем проживання, госпіталізація до закладів охорони
здоров’я та сприяння адаптації до життя в суспільстві.
Працівники пробації —
це особлива категорія пер-

консервовані продукти з піддутою кришкою. Утриматися
від вживання в’яленої риби,
купленої в магазині та домашнього приготування, що
термічно не обробляються.
Заражені
ботулотоксином
продукти практично не змінюють свій зовнішній вигляд,
смак та запах.
Щодо кору, то МОЗ повідомляє про зростання спалахів хвороби. Зареєстровано
172 випадки. У порівнянні з
минулим роком за цей самий
період було зареєстровано
8 випадків кору. Ситуація
пов’язана з низькою охопленістю вакцинованих осіб.
Вікторія НЕСИН,
лікар-інфекціоніст ЦРЛ.

соналу кримінальної юстиції. Вони можуть мати різну
освіту, але щоб було зрозуміло, у світі їх називають соціальними юристами. Вони
не юристи лише за освітою,
які мають глибокі знання у
сфері соціальної роботи. З
іншого боку, це не соціальні
працівники, оскільки вони
повинні мати знання у сфері
юриспруденції.
Держава витрачає кошти
для того, щоб утримувати за
гратами людей, які на сьогоднішній день не мають ніяких обов’язків. Така людина
може просто нічого не робити, а громадяни зі своїх податків будуть сплачувати за
те, щоб його там утримували. Якщо порівняти вартість

пробації є система роботи з
неповнолітніми. Вона йде на
крок уперед, тому що разом
із канадськими партнерами
за сприяння Міністерства
юстиції розпочато ще до реформи пенітенціарної системи впровадження пробації
щодо неповнолітніх.
Пробація — це не новий
революційний шлях, а більш
цивілізований, який довів
свою ефективність в усьому
світі саме з точки зору безпеки суспільства та попередження вчинення повторних
правопорушень особами, які
вже їх вчиняли.
Тетяна КУЛИК,
старший інспектор
районного сектору
з питань пробації.

СЛУЖБА – 101

НЕБЕЗПЕЧНА ВОД А

З початку нинішнього
року на водоймищах Чернігівщини загинуло 16 людей, з
них 8 — протягом купального
сезону. У нашому районі трагічних випадків не сталося.
Головними
причинами
лиха є порушення правил
безпечної поведінки під час
купання або риболовлі, купання в необладнаних місцях, залишення дорослими
дітей без нагляду.
Шановні громадяни!
Щоб уникнути лиха, купайтеся тільки в спеціально

відведених для цього місцях,
ні в якому разі не заходьте у
воду в нетверезому стані, не
пірнайте в незнайомих місцях, з мостів, на мілководді
та після тривалого перебування на сонці. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді.
Розраховуйте свої сили та не
запливайте далеко від берега. Контролюйте дозвілля
дітей, які можуть вигадати
небезпечні ігри на воді. Будьте уважними, не випробовуйте свою долю та бережіть
життя!

ГОРІЛО В ЛИПОВОМУ

18 червня до 21 ДПРЧ
надійшло повідомлення про
пожежу господарчої будівлі в
с. Липове. Хоча пожежа сталася вдень, але її виявили та
повідомили, коли вже вогонь
розгулявся. Вогнем знищено
дах, частково перекриття,
майно. По даному факту ведеться перевірка.

З початку року в районі
сталось 27 пожеж.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної
безпеки, будьте обережними
у поводженні з вогнем та не
залишайте його без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

СЛУЖБА – 102

ОБМЕЖЕННЯ РУ Х У

З 1 червня введено тимчасове обмеження руху великовагових транспортних
засобів фактичною масою
понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн автомобільними шляхами загального користування в денну пору
доби за температури повітря

понад 28°C. У межах компетенції перевізників вантажів
проінформовано про умови
руху на період тимчасових
обмежень.
Микола СИНЄБОК,
в. о. інспектора ОДР
Талалаївського відділення
поліції.

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

3 липня — смт Талалаївка, вул. Чкалова, вул. Заруддя,
вул. Заводська, вул. Перемоги, вул. Паркова, СТО, АЗС «Оріана», АЗС «Avantazh 7»; с. Слобідка, вул. Kалинова.
4 липня — с. Співакове, вул. Гагаріна, вул. Червоний
Кут; с. Липове, вул. Кільцева.
5 липня — с. Шевченкове, с. Новоселівка (села повністю), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (9:00 – 17:30).
5 липня — с. Довгалівка, вул. Новосілля, вул. Перемоги.
6 липня — с. Чернецьке (село повністю, 9:00 – 17:30).
6 липня — с. Слобідка, вул. Калинова.
7 липня — с. Співакове (село повністю); с. Слобідка,
вул. Польова.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НА ІВАНА НА КУПАЛА

Селищна рада запрошує всіх бажаючих відсвяткувати традиційне Купальське свято біля ставу
цегельного заводу.
На вас чекає цікава, колоритна концертна програма, підготовлена колективом та учасниками художньої самодіяльності районного будинку культури,
розваги, танці та ін.

ПОДЯКА

ЗУСТРІЧ У «ЗУСТРІЧІ»

Нещодавно відбулася зустріч випускників Болотницької середньої школи 1972
року. Ми святкували у кафе
«Зустріч» на другому поверсі триповерхівки, де працює
тепер зі своїм колективом з
колишнього «Губернатора»
підприємець Оксана Леонідівна Сенча. Із вибором не
помилилися. Всі отримали

задоволення від прекрасного
організованого нашого відпочинку, вишуканого столу. За
приємні години відпочинку
дякуємо господині Оксані
Сенчі, кухарям, офіціантам.
Радимо звертатися у цей заклад, на пошкодуєте.
Однокласники
Н. ЮРЕВИЧ-ЛЕЩЕНКО,
В. ЛЕЩЕНКО.

ВИЛЕТІВ РІЙ…
Він передчував свою
смерть. Прямо з ранку,
взявшись за груди, хвалився: «Щось так тут давить
— видно, помру». І пішов
поратись по господарству.
А тут ще й рій, будь він неладний, задумав вилетіти і
вчепитись на дереві. Аби-то
знаття, що там смерть чекає — не ліз би. Та, мабуть,
так йому на роду було написано — впавши з висоти,
розбився наш Микола Костянтинович. Це сталося в
одну секунду і так раптово,
що наші розум, свідомість

●
Відтоді, як я похоронила
свого молодого сина, і без
того складне життя, стало
неймовірно важким. Розпач,
хвороби… Як важливо почути від когось добре слово. Депутат районної ради,
директор терцентру Володимир Іванович Марченко
коли, очолював ВУЖКГ, був
моїм керівником. Тепер я
належу до категорії тих, кого

ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні,
ПЛИТИ під пам’ятники та
інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

і дії, наче паралізувало. В
такі хвилини ти сам, дійсно,
нічого не можеш. Прийшли
на допомогу, підтримали,
розрадили в невимовному
горі, звалили на свої плечі
похоронні клопоти наші сусіди з вулиць Енергетиків і
Злагоди, родичі, куми Мусієнки, Двигуни і багато-багато небайдужих людей.
Спасибі вам усім, низький
уклін. І нехай горе обходить
вас стороною.
Катерина РОЙ
та її сім’я.
смт Талалаївка.

●

●
обслуговують соціальні працівники. Я щиро вдячна Володимиру Івановичу, що він
мене у тяжкі скорботні дні
підтримує і словом, і ділом.
Привітається, запитає про
справи, здоров’я. Низький
уклін Вам і щире спасибі, хай
Вашу домівку оберігає сам
Ангел-охоронець.
Валентина ГАПОНЕНКО,
жителька Талалаївки.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
ПРОДАЄТЬСЯ
САДИБА у центрі Талалаївки, загальна площа
0,15 га, є сарай, гараж, водогін, телефон;
АВТОМОБІЛЬ «Таврія».
Тел. 068-106-76-64
(Тетяна Миколаївна),
068-087-57-97 (Марія).

УЖЕ
40
років немає на
світі нашого незабутнього тата і дідуся Івана Кіндратовича ЛЕЩЕНКА із Скороходового. Дуже
багато літ минуло без Вас, але Ви, тату,
завжди у наших серцях, бо посіяли там
добре і вічне. Наш тато був фронтовиком, а відразу після війни став працювати у МТС, де і трудився все своє життя.
Дуже любив свою роботу, поважав людей. Був почесним донором. Це всього
кілька слів про людину щирого серця і великої душі.
Якби могли Ви довше жити, — були б щасливі внуки й
діти, але не в силах ми змінити Господню волю у житті. Та
Вас ми будем пам’ятати — бо Ви найкращий в світі тато.
Таких, як Ви, не забувають, таких — лиш вічно пам’ятають.
Вічна пам’ять Вам, тату. Пом’яніть разом із нами, хто пам’ятає нашого Івана Костянтиновича.
Сини АНАТОЛІЙ і ВОЛОДИМИР,
дочка НІНА із сім’ями.

РОБОТА

Підприємство набирає РОБІТНИКІВ на консервне виробництво та виконання польових робіт. Без досвіду роботи, з/п 3500 – 5000 грн. на місяць; а також ОХОРОНЦІВ, з/п
2400 – 3000 грн. на місяць. Повне забезпечення.
Тел. 066-850-37-38, 098-776-87-84.
Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «ПриватБанк Теплий кредит»
з компенсацією 20 – 35%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
Тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23.

ПРОДАМ

Дві САДИБИ в Талалаївці: по вул. Садова, 6 і по
1-му пров. Суворова, 2. Тел. 066-625-51-44, 097-133-60-05.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА №14 на 2-му поверсі будинку 45 по вул. Центральна в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
Терміново недорого 2-кімнатна КВАРТИРА в центрі Талалаївки. Тел. 098-706-52-96, 066-550-62-32.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями.
Тел. 096-364-44-39.
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 по вул. Народна (Пролетарська), 37: будинок
зі зручностями, газ, вода; є погріб, сарай, колодязь у дворі,
город 0,10 га. Тел. 068-639-66-62.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 1-е Травня, 4. Будинок газифікований, сарай, погріб, господарські будівлі, є колодязь, город 0,5 га. Можливий торг.
Тел. 097-497-35-70, 097-560-34-97.
Терміново САДИБА по вул. Чкалова, МОТОБЛОК б/у,
СІЧКОРІЗКА. Тел. 098-424-05-38.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія». Тел. 063-581-92-77.
МОТОЦИКЛИ ІЖ Планета-5 (пробіг 15 тис. км) та ІЖ Юпітер-5, деревообробний ВЕРСТАТ заводського виробництва.
Тел. 067-941-73-11.
СІЛЬГОСПТЕХНІКА: ЗМ-60, ОВС-25, ЖВП-6,4.
Тел. 066-219-39-66.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
КОРОВА. Тел. 098-412-54-49.
ВІВЦІ романівської породи.
Тел. 093-787-11-31, 067-135-68-92.
КОРОВА-первістка червоно-ряба. Тел. 050-292-91-94.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ЗДАМ БУДИНОК із
частковими зручностями в
оренду для сім’ї.
Тел.
050-172-23-42,
097-341-09-45.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

4 ЛИПНЯ
минає рік, як
пішла у небуття наша мама і бабуся Марія Максимівна СПІВАК із Чернецького. Ви пішли в інший світ, коли ще можна було
жити і радіти дітям і внукам. Мовчить
могила, як і все довкола, і огортає
душу тихий жаль, що не побачим Вас
ніколи, ні Вашу радість, ні печаль. Хай
над Вашою могилою завжди світить
сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде роса —
то пам’ять про Вас. Лебединим пухом хай Вам буде земля, а душі — вічний спокій і Царство небесне.
Сини ВОЛОДИМИР і ОЛЕКСАНДР,
НЕВІСТКИ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

СВЯТОЮ молитвою, світлим спогадом і неперебутньою
пам’яттю поминаємо нашого незабутнього брата Євгена
Анатолійовича КУДРЕНКА на роковини його відходу у вічність. Тебе немає, серце плаче, душа згорьована болить. Ми
кожен день Тебе чекаєм і виглядаємо щомить. Закрила хижа
смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном
навіки людина добра і проста. Рідний наш, ми завжди будемо любити Тебе і ніколи не забудемо. Хай наша любов і туга
долітають до Твоєї душі, хай сповістять про нашу печаль.
Хто пам’ятає покійного, пом’яніть разом із нами.
Сестра ОКСАНА та її сім’я.

ЗАВТРА минає рік, як перестало битися серце найдорожчої і найріднішої для нас людини — люблячого сина
і внука Євгена Анатолійовича КУДРЕНКА з Грабщини.
Невблаганна смерть забрала Тебе від нас тоді, коли б
ще пожити і порадіти життю. Як швидко плине час, як Ти
пішов від нас. Твоє серденько вже не б’ється і на душі
в нас гіркота. У ріднім домі, на подвір’ї без Тебе смуток,
пустота. Твій світлий образ збережемо ми у своїй пам’яті
назавжди. Немає таких слів, щоб висловити наші печаль
і біль. Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд із
нами. Спи спокійно, наш дорогий, лебединим пухом хай
буде Тобі земля і Царство небесне. Нехай Тебе згадають
добрим словом усі, хто знав і пам’ятає.
БАТЬКО, МАТИ, бабуся КАТЯ.

1 липня 2017 року

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%

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРІВ цілодобово.
Тел. 095-593-46-14, 063-621-37-70, 098-992-03-70.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Через ваги КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ і СВИНІ. Доріз цілодобово. Тел. 068-127-05-75 (Оксана).
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.
ПРОДАЄТЬСЯ
3-кімнатна КВАРТИРА
в Талалаївці по вул.
Садова, 5 кв. 20 (4-й
поверх 5-поверхівки).
Покращене планування, кімнати ізольовані,
ремонт: плитка у ванній і кухні, санвузол
окремий, водопровідні труби пластикові.
Є підвал, дві лоджії,
металеві двері. Є телефон і можливість
підключення до Інтернету. Поруч лікарня,
школа, магазин, близько до садочка і центру.
У дворі і під’їзді завжди
чисто.
Тел. 095-637-86-29.

КОТЛИ твердопаливні та газові Барського машинобудівного
заводу та інших виробників. Доступна ціна. Висока якість.
Тел. 097-339-28-45,
067-602-24-76, 093-296-84-01.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська,
17
(магазин
«Європа»).
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.
Фермерське господарство ЗАКУПОВУЄ у населення БИКІВ, КОРІВ і
ТЕЛИЦЬ.
Тел.
098-446-62-52,
095-562-26-05.

КУПЛЮ
дорого
БИЧКІВ
вагою
від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35,
066-544-35-94.
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).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Харківської
сільської ради, серії І-ЧН №035645, виданий Харківською
сільською радою 12 березня 2002 року на ім’я КОМЛИК Катерина Панасівна, вважати недійсним.
Селищна рада та її депутатський актив висловлюють
глибоке співчуття депутатові Анатолію Миколайовичу Рою
з приводу тяжкої втрати — трагічної смерті батька
МИКОЛИ КОСТЯНТИНОВИЧА.
Колектив району електричних мереж глибоко сумує
з приводу трагічної смерті свого колишнього працівника
Миколи Костянтиновича РОЯ і висловлює щире співчуття його синові, заступнику начальника РЕМу Анатолію
Миколайовичу Рою та всім рідним і близьким покійного в
їх непоправному горі.
Раптове горе чорним крилом біди накрило родину нашого сусіда Анатолія Миколайовича Роя — в одну мить
трагічний випадок забрав життя його батька МИКОЛИ
КОСТЯНТИНОВИЧА. Щиро співчуваємо і разом із рідними та близькими покійного переживаємо біль непоправної
втрати.
СУСІДИ з вул. Злагоди в Талалаївці.
Невідворотне горе спіткало родину нашого кума Анатолія Миколайовича Роя з Талалаївки — трагічно загинув
його батько МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ. Щиро співчуваємо, співпереживаємо і розділяємо разом з вами та всіма
рідними й близькими покійного біль непомірної втрати.
Сім’ї кумів СОЛОВЕЙ та СЕРЕДИ.

КРАЄЗНАВСТВО

(Продовження. Початок у №50, №52 за 10,
24 грудня 2016 р., №3 за 14 січня, №5 за
28 січня, №9 за 25 лютого, №19
за 6 травня 2017 р.)
Бували в школі й інші події, які запам’яталися на все життя: як, скажімо, семирічна
школа в Рябухах почала діяти в 1932 році.
До цього вона була початковою. Тому в 5-му
класі почали вчитися учні не тільки ті, які
закінчили чотири класи в 1932 р., а й ті, які
закінчували в 1930-му і 1931-му роках. Я,
наприклад, після початкової школи два роки
не вчився і поступив в 5-й клас в 1932 р. Таких учнів було багато. У 6-му, а тим більше в
7-му класі багатьом хлопцям і дівчатам було
по 16 – 17 років, а деяким і 18. За винятком
директора школи Голуба вчителі були молоді.
Деякі з них прийшли до нас за направленням
з інституту. Сталося так, що одна учениця
О. Р. закохалася в учителя У. якось непомітно
для учнів і вчителів. О. зі своєю подружкою
іноді заходила на квартиру У., який жив при
школі в будинку розкуркуленого Чумака. Навесні 1934 року після закінчення занять нам
оголосили, що ми успішно закінчили 6 класів
і перейшли в 7-й клас. За хороші успіхи в навчанні нас повезли на екскурсію в с. Тростянець. Колгосп виділив підводи.
Тростянець — відоме село, що славилося на всю Україну своїм парком-дендрарієм,
облагородженими ставками, штучною насипною гіркою з вишкою для огляду, породистими волами, а також будівлями колишнього
маєтку Скоропадського.
Їхали через села Займище, Ярошівку.
Всього близько 30 км. Приїхали туди надвечір, зупинилися в школі. Подивилися пам’ятні
місця і заночували в школі. Тут О. і У. зблизилися остаточно, а вночі в кутку під столом вони закохувалися, втративши почуття
скромності. Все це на очах учнів. Очолював
екскурсію вчитель У. Коли наступного дня повернулися в село, чутки дійшли до батьків О.
і до всіх селян. Дійшло це і до райВНО. Приїхали з району представники, викликали О. і
У. Розбиралися, як міг учитель, директор і вся
школа допустити такий випадок. Але вчитель
У. сказав, що вони з О. люблять одне одного,
що він одружується на О. і, якщо це необхідно, то він з нею поїде в іншу школу. Скінчилося тим, що нікуди вони не поїхали, одружилися. Вона закінчила 7 класів. Вони нажили
дітей. Почалася війна, він пішов на фронт і
загинув. О. залишилася з дітьми одна, працювала на радянській роботі.
Всі ми були не без гріха. Особливо відрізнявся в цих «гріхах» Микола Гузенко. Він сидів з Омельченко Гаврилом на останній парті.
Микола складав анекдоти, витворяв який-небудь смішний фокус. Щоб його не запитали,
він ховав дулю з трьох пальців у кишеню і це
була «гарантія», що його не спитають. Особливо він це любив витворять на уроках директора школи, вже немолодої тоді людини
Голуба. Коли хтось «запариться» з історії, він
піднімав Миколу Гузенка і просив його допомогти «потопаючому». Микола любив історію
і завжди добре відповідав. У цей час Микола
робив таку гримасу, яка означала: «от тобі й
на — лопнула гарантія». У цей час Гаврила
роздирав сміх, він зачіпав нижню губу за гаплик сорочки або піджачка, який за його задумом повинен утримати губу од реготу. Але
губа зривалася з гаплика і в цей момент лунав вибух його реготу, іржання, від якого він
не міг втриматися. Слідом за ним «іржав» у
повному сенсі цього слова весь клас. Учитель в цей час намагався нас вгамувати, але
це вдавалося не відразу, а тільки тоді, коли
вчитель, зітхнувши говорив: «Омельченко,
вийди з класу!» Сміх вщухав.
Омельченко, ображено нахиливши голову,
виходив, а Гузенко Микола з серйозним виглядом, наче він до цього не причетний, сидів або
стояв, чекаючи, коли йому дадуть можливість
відповідати. Сам він не сміявся. Гаврило, відкриваючи двері, дивився на Миколу з докором:

«навіщо, мовляв, ти це робив, а я залишився
винуватий». Але вчитель Голуб квапив його:
«Швидше, швидше. Погуляй там, може, серйознішим станеш». Але Микола в цей час, скориставшись виглядом спини вчителя, непомітно показує Гаврилові мізинець, і той береться
за живіт і знову вибух реготу. Але тут Костянтин
Микитович Голуб зачинив двері і запанувала
тиша. Микола отримав можливість відповісти
на запитання вчителя за темою. І так було
частенько. Ми в таких випадках спостерігали
за партою Миколи і Гаврила. Гаврило зачіпав
губу за гаплик, тут вже починався смішок, він
доходив до Гаврила, губа його зривалася і знову повторювалося те ж. Це було чомусь тільки
на уроках Голуба. Такі випадки ставали відомі
класному керівнику Андрію Мироновичу Палаусу, він приходив до класу і просив нас посміятися, але сміху не виходило. А Микола так і
не був викритий, як призвідник. Ніхто його не
видавав, нам і самим хотілося посміятися, а як
же, коли втратимо заводилу? (гаплик — гачок

Назва вулиці Приточилівка походить від того,
що нові поселенці і ті сини, хто відходив під
час розподілу від батьків, будували будинки
на цій вулиці. Село додавалося, розширювалося, приточувалось. Кожна вулиця має
свою історію, кожен ставок і вигін теж може
розповісти, якщо розкрити їх таємниці. Чому
називають вулицю Горби? Там дійсно в центрі вулиці є горб, може бути від цього, а, можливо, й ні. Але чому не помріяти?
І все ж треба сказати, що перші поселенці
були досвідчені люди, які знали толк у виборі
місця для житла. Тому що вони оселялися на
нашій рябухівській землі не просто, де завгодно, а в зручному і красивому місці. Все робилося обдумано. Тут хороші землі для зернових, овочевих культур, великі луки, болота,
яри для пасовищ та заготівлі сіна, тут річка
Ромен, по якій на човнах можна доплисти до
самого Чорного моря. (Ромен впадає в Сулу,
а річка Сула є притокою Дніпра). Сула від
м. Ромни до Дніпра була судноплавною. Тре-

П. А. Шевченко

ПРО РЯБУХИ І РЯБУШАН
Історична довідка

замість ґудзика на комірі).
Наша школа давала перші наукові та
життєві пізнання. Тому вона залишила такий
глибокий незабутній слід в кожного з нас. Ось
і зараз вчителі школи і її директор Олексій
Васильович Чигиринець взялися за велику, цікаву, потрібну справу — своїми силами
створити музей історії села. Кажуть, що без
знання і шанування минулого не може бути
майбутнього. Як важливо зараз підтримати цю ініціативу з боку нас, ветеранів війни,
праці, з боку голови колгоспу, голови сільради і районних організацій. Зараз важливо
накопичувати поступово матеріали, в тому
числі: спогади, предмети старовини (вітряк,
наритники, ярма, черезсідельник, занози та
інші деталі селянського побуту, що здаються
чимось давно забутим молодими людьми). А
для цього треба приміщення. Не такі вже й
дорогі тепер хати, які можна перенести і поставити поруч зі школою.
Багато міст і сіл, заводи, колгоспи мають
свої музеї. Як цікаво людям ознайомитися з
історією свого села. Приїжджим це теж цікаво. Це має виховне значення для всіх, а для
молоді — особливо. І хотілося б вже зараз
знайти таку людину — любителя, хоча б для
початку, який на громадських засадах вів би
справу відповідально, захоплююче, акуратно. Адже треба вести облік, зберігати, описувати речі і багато іншого. Зараз треба оголосити селянам, щоб не нищили старовинні
предмети, якщо вони у них є, а передавали
до музею. Все це може багато розповісти про
Рябухи. Як хочеться нам дізнатися про те, як
жили наші діди, прадіди, що вони одягали,
чим обробляли землю, як воювали з ворогами. Так буде цікаво і нашим онукам, і правнукам дізнатися, як жили ми.
А що ми знаємо про Рябухи? Дуже мало.
Про те, що воно старовинне село, це ясно, а
коли воно засноване, це треба ще дізнатися,
для цього потрібно багато попрацювати. Виявити інтерес.
Говорили наші діди, що там, де й зараз
знаходиться вулиця Приймаки, на річці Ромен оселилися три брати. І були в них рябі
воли. Коли вони їх поганяли, то кричали:
«Гей, цоб-цобе, мої рябухи». Ось і пішла звідси назва Рябухи. Ще я чув розповідь, що Рябухи називаються тому, що дуже далеко на
березі річки Ромен в районі вулиці Приймаки оселився рябий чоловік з трьома синами.
Звідси і пішла назва села — Рябухи. Тепер
нам не розгадати, де правда, де вигадка. Так
і буде йти далі ця легенда.
Можна припустити, що вулиця Приймаки
стала називатися тому, що сюди приставали
приймаки в прийми. Так росло поселення.

ба зауважити, що найсміливішими, бувалими
і заповзятливими вважалися жителі вулиці
Приймаки. І це не випадково. Річка наклала
свій відбиток на характери цих людей, які виросли на ній.
Поруч з болотом — ліс і Красноколядинська височина. Вони захищають Рябухи
від північних вітрів. З південного боку і південно-східного теж розташована височина.
А саме село знаходиться у великій долині
з родючими, наносними з полів, добре удобреними гумусом землями. Ще красивіше і
затишніше розташувалися хутори Степанівське, Матяшів, Співаків, Петьків з красивими,
багатими рибою великими ставками.
Яри: Сотницький, Гороб’євий, Холодний,
Ковалів, Сидорів, Чоботьків, а так само яри
за назвою хуторів, як Степанівський та ін.
створювали дивовижної краси ландшафт,
який оспівував Тарас Григорович Шевченко
«Та ярами, та байраками».
Яри — основна підмога для селян по заготівлі сіна, а так само для пасовищ. Наша
сім’я мала наділи в Сидоровому, Ковальовому, Сотницькому і Холодному ярах. На болоті
теж збирали багато сіна, де було два укоси.
Образ Миколи Чудотворця
в Криниці
У Сотницькому яру на нашій у минулому
ниві була криниця, облагороджена дерев’яним зрубом. У 1954 р., коли я вчився в Московському інституті залізничного транспорту,
до мене приїхав Лисачов Михайло, знайшов
мене і запросив до себе додому.
— Щось давно ти у мене не був, ось я
сам за тобою заїхав.
Приїхали до нього додому, дружина приготувала вечерю. Поки вона готувала вечерю, він прочитав лист, що не раз був у руках,
із Рябух від Оришки (дружини старшого брата Григорія, який загинув на війні). Оришка
писала, що в Сотницькому яру стара криниця
стала святою. У воді видно лик Миколи Чудотворця. До цієї криниці йдуть молитися навіть
із інших сіл. Миша сказав: «Поїхали в Рябухи,
подивимося це чудо. Сергій Павлович теж
поїде». Так ми втрьох (Михайло Лисачов,
Сергій Гирман і я) приїхали в Рябухи і, не відкладаючи в довгий ящик, пішли до цієї криниці. Першим подивився Сергій і побачив щось
схоже на людину з бородою, схожою як у Миколи Чудотворця. Потім подивився Михайло
і сказав: «Нічого не бачу». Потім подивився
я. Дійсно, коли придивишся, то щось у кутку схоже на голову людини з бородою. Після
цього я показав Михайлові, в який кут треба
дивитися. Він подивився туди і теж побачив
голову з бородою. Я ще раз уважно подивився. Виявилося, що це травинка з корінням і

СПОРТ

Г О ЛІВ Б А ГАТ О, А М’ЯЧ О Д ИН

Юні футболісти понорівського «Прогресу» нинішнього сезону продовжують
активно шукати собі суперників і освоювати футбольні
поля і стадіони та майданчики ближніх і дальніх сіл нашої
округи. Останнім місцем їх зупинки стало с. Гришине Сумської області. З тамтешньою
командою наша ще ніколи не
зустрічалася і не знала, чого
від суперника очікувати. Понорівці завжди намагаються
з перших хвилин диктувати
свої умови і, природньо, на
такий початок поєдинку ніяк
не сподівалися. А тут вже на
5-й хвилині 1:0 на користь
господарів і повний провал у
першому таймі — 5:1.
У перерві довелося сер-
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йозно поговорити з гравцями, отримали вони трішки
«нагаєчки» і на другий тайм
вийшли більш мотивованими. Та почався він знову
із голу в наші ворота — це
вже розгром. Але на виручку
прийшов характер моїх вихованців, за що я їх поважаю.
Вони не здалися, і невдовзі Петя Карпенко прориває
оборону господарів і забиває
гол, за ним Богдан Дупа ще
двічі змушує воротаря господарів виймати м’яч із сітки.
Намітився злам у грі, наші
почали в ній домінувати.
Ще два голи забиває Вася
Тотор, а після цього за порушення правил два штрафні
семиметрові удари реалізує
Владислав Баско, на що го-

сподарі відповідають одним
голом. 7:7 — встановлюється рівновага. Але ненадовго
— «паличка-виручалочка»
понорівців Петя Карпенко на
останній хвилині поєдинку
виконує штрафний удар так,
що м’яч від ноги воротаря
опонентів залітає у ворота.
Перемога! За неї завдячуємо
нашому голкіперу Максиму
Корнієнку, котрий у другому
таймі неодноразово рятував
команду від вірних голів.
Кілька думок про навколофутбольні питання, про
слово, що не розходиться з
ділом. Нашій дитячій команді, як повітря, потрібен був
м’яч. Звернулись за допомогою до депутата районної
ради Олександра Огія. «Без

проблем», — відповів і, дійсно, проблем не виникло, а
натомість у дітей з’явився
новенький м’яч. Спасибі, таким людям можна вірити на
всі сто відсотків. На жаль,
і в районі, і в нашому селі є
й ті, хто, прийшовши до влади, високо задирає голову і з
висоти своїх посад перестає
помічати простий люд, жити
його інтересами. Таким хочеться сказати: «Ти сьогодні — влада, а завтра будеш
ніхто». Людей треба цінувати
усіх, і в першу чергу найбідніших та пенсіонерів. У житті
ніщо марно не проходить, за
все в ньому, хороше чи навпаки, воздається.
Віктор КАРПЕНКО.
с. Понори.

грудкою мулу. Я її вирвав і чудо зникло. Воно
й створило уяву в людей образ Миколи Чудотворця. Дійшло це аж до Москви.
ПОЛЕ
На полях вирощували зернові (жито,
пшеницю, ячмінь, овес, просо), буряки та
олійні культури (в основному [рижій]).
На городах — картопля, гарбузи, мак, коноплі, ріпак (олійна культура), льон, квасоля,
соняшник, овочі, тютюн.
Сади були майже в кожного селянина,
але він, як правило, служив для особистих
потреб. Тільки у небагатьох були великі сади,
і вони продавали яблука, груші, вишні, сливи,
і, як правило, продаж відбувався вдома. Такі
сади мали Золотаренко Галина, Чигиринець
Григорій та ін.
До колективізації існувала трипільна система. Одне поле засівали озиминою (пшениця і жито), інше поле — яровими культурами (пшениця яра, ячмінь, гречка, овес,
просо, горох, вика, буряки та ін.). Третє поле
відводилося під толоку, тобто нічого не сіяли.
На толоці пасли худобу. Земля відпочивала,
набиралася сил. Після толоки сіяли озимі.
Озимий клин був в одному урочищі, ярої — в
іншому, толока — в третьому. Відповідно до
цього селянам наділяли землю так, щоб його
ниви знаходилися в кожному клині (урочищі).
Так, у батька були ниви біля Ковалевого
яру, у Сотницькому яру, на Робині, в Сидоровому Яру, біля Степової будки, в Холодному
Яру. Якщо під толоку відводився клин у Ковалевому Яру, то сюди входив і сам Яр. Це
дозволяло на пасовищі в яру напоїти худобу
в струмочках, а в джерелах попити водички
самим пастухам.
Зернові косили вручну і в’язали в снопи.
Снопи клали в копи. В копі налічувалося 60
снопів. Укладали снопи в полукіпки по 30 снопів у кожній. Перший сніп укладався на стерню, на нього хрестом укладали 8 снопів (по 2
снопи на кожній стороні). Таких хрестів по 8
снопів було по 3 ряди. На ці парні снопи, теж
хрестом, укладали по 1 кулю, ніби прикриваючи щілину між снопами, а на самому верху
укладали шапку зі снопа. Так виходило 30
снопів. У такому положенні колоски були заховані від дощу, добре провітрювалися і довго могли простояти в цілості. Мудро і просто.
Молотили хліб ціпами вручну і кінними
молотарками. Ціпами молотили жито для
заготовки лантухів з соломи, якими вкривали
дахи хат, хлівів, клунь, кошар та інших будівель. Для цього жито залишали на зиму. З
настанням зими в клуні розчищали тік і молотили ціпами. Це важка праця.
Пам’ятаю, як з Красного Колядина приходив Микита Бугаєвський і наймався молотити
хліб. Йому платили пуд за копу або десятий
пуд. З ранку до самого вечора трудився він,
щоб заробити пуд зерна. Годували його три
рази на день, при цьому їжа була багатою, а
ввечері до вечері подавали склянку горілки.
Оскільки платили з копи, то намагалися снопи в’язати якомога більшими.
Кінними молотарками молотили теж на
таких умовах. Пам’ятаю, у Германа Павла
була молотарка. Він домовлявся про черговість, коли кому буде молотити. В день
роботи кінної молотарки збиралися сусіди,
чоловік 18 – 20 з такого розрахунку, що: 1 подавав снопи, розв’язані в вальці (барабан)
— це був машиніст (господар молотарки), 6
осіб розв’язували і подавали снопи, 1 людина
вигрібала з-під молотарки зерно, неочищене
від полови, 2 людини відгрібали солому і насаджували на багнети — носяки, 2 – 3 людини відносили солому на носяках в скирту (у
нас називали озерод), 2 людини укладали
солому в скирту, 2 – 3 людини віяли. Дві пари
коней і два підлітки ходили по колу. Увечері
бувала щедра вечеря, супроводжувана горілкою і піснями. Випивали по півстаканчика, по
два, не більше. Працювали від зорі до зорі.
(Далі буде.)
Набір Віктора БАРАНОВА,
переклад, публікація Івана ЗАБІЯКИ.

ШВИДКОПЛИННИЙ цьогорічний чемпіонат району
з футболу. Оскільки участь у ньому беруть тільки п’ять
аматорських колективів (ФК «Талалаївка», «Совхоз» і
«Ветерани» — всі з райцентру, липівський «Горизонт»
і «Гайворон» із Бахмацького району), то чотири тури —
і все, кінець першого кола, яке вміщається в один календарний місяць.
Подаємо турнірну таблицю чемпіонату після його
перших турів (команди провели різну кількість ігор). За
перемогу нараховується три очка, за нічию — одне.

1
1. «Талалаївка»
2. «Совхоз»

2:1

3. «Ветерани»

0:6

4. «Горизонт»

2:2

5. «Гайворон»
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Районна федерація футболу.
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СУЧАСНЕ ОБЛИЧЧЯ

БЛАГОУСТРІЙ

ПРО СОБАК, КУРЕЙ І НАС, ЛЮДЕЙ

Нещодавно в газеті вже
обговорювалася тема, до
чого може призвести безприв’язне утримання дворових собак. У згаданому
випадку загибель собаки
завдала лише моральної
травми її господарям, в іншому — небезпека може
очікувати
на
будь-кого.
Саме так трапилося біля
магазину «Галич», коли підліткам довелось ховатись
від зграї собак на дереві.
Але не кожен втече на дерево, забачивши поблизу
розлюченого пса. Тож, вкотре звертаємось до власників собак — тримайте своїх
улюбленців на прив’язі або
у вольєрі. Що робити з безпритульними
тваринами,
вирішити не просто, адже
відстріл їх у населеному

пункті заборонений.
Багато проблем виникає
між сусідами щодо утримання домашньої птиці. В інспекцію з листом звернулась
жителька Талалаївки, яка
скаржилась на сусідів, що
утримують курей-бройлерів
якраз на межі із її подвір’ям.
Чого коштує таке сусідство
пересвідчились члени інспекції із благоустрою, які
побували в обох господарів
вдома. Облаштування для
птиці дійсно знаходиться за
якихось кілька метрів до подвір’я авторки листа, тоді як
до будинку самого господаря близько 15 метрів. У спілкуванні із членами інспекції
господарка птиці позитивно
відреагувала на зауваження
і пообіцяла загороду облаштувати в іншому місці, пода-

лі від житлових будинків. До
а гілки дерев звисають і заречі, схожа ситуація і в інших
важають руху пішоходів. Про
багатоквартирних будинках, це безліч разів говорили, пиде невеличкі господарські
сали, зверталися до власнидвори, а господарів багато, ків садиб із проханням наветож віднайти ділянку для
сти лад. На жаль, свідомість
утримання курей чи іншої
багатьох «відпочиває».
птиці буває складно.
Що це дійсно так, було
На жаль, порушення
дуже помітно після святкуправил благоустрою можвання Дня молоді на ценна спостерігати не лише на
тральній площі селища, де
присадибних ділянках чи були встановлені сміттєві
подвір’ях громадян, а і на
ящики, але відпочиваючі
прилеглих до садиб та підкидали різне сміття по всій
приємств територіях. Така
площі, після чого вранці коситуація спостерігається на
мунальники вигребли його
вул. Перемоги, інших вулицілу вантажівку. А наше сецях і провулках селища, де
лище — наш спільний дім.
тротуари порослі бур’яном, Подумаймо про це.
У рейді взяли участь: Анатолій ШТИМ, голова громадської інспекції із благоустрою, Федір КАШКА,
Анатолій ФУРТАТ, Ольга СЕНЧА, члени інспекції, Ігор
РОЄНКО, дільничний Талалаївського відділення поліції, Віра КЛИМОВА, кор. «ТХ».

5 ЛИПНЯ святкуватиме свій день народження
дорога наша внучка Юля
БАТОРИК із Понір, їй виповнюється 15 років. Як
швидко час пролетів! У

задумане здійсниться все!
Нехай удача Тебе чекає
попереду, хай неодмінно
збудуться мрії, нехай буде
прихильною до Тебе доля і
добрий ангел завжди береже Тебе!
З любов’ю
дідусь КОЛЯ і бабуся
НАДЯ з Понір.

ДЕНЬ У
КАЛЕНДАРІ

ГОЛКА, ЩО
«ВИШИВАЄ»
СМЕРТЬ
Це проблема з проблем,
яка, на жаль, вкоренилася
і в нашому районі. Скільки
молодих-золотих дівчат і
хлопців забрала смерть на
кінчику голки в Талалаївці
і селах району. І скільки їх
ще буде, адже наркозалежність молодшає і наростає,
як снігова куля, вплутуючи у
свої тенета все нових і нових
слабовольних і безрозсудних
підлітків. Вони не задумуються над власним завтра,
над тим, що його може просто не бути.
Варто лише один раз
піддатися оманливій ейфорії і — все, назад дороги
немає. Торішні статистичні
дані поглиблюють розуміння проблеми, демонструючи
зростання числа споживачів
наркотиків у світі до десятків
і сотень мільйонів (не меншає їх і в нашому районі)
та жахливу смертність від
передозування і супутніх з
наркоманією СНІДу, гепатиту
і інших хвороб.
Де тонко — там і рветься. У багатих, розвинених
країнах програми протидії
наркоманії і наркоіндустрією
борються з цим злом на повну силу; в бідній Україні програми є, а боротьби мало.
От і «вишиває» наркоголка
смерть.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-нарколог
райлікарні.

СТОСУЄТЬСЯ
КОЖНОГО

Громадська організація «Талалаївська спілка
учасників АТО» запрошує
волонтерів та громадських
активістів для ведення
просвітницької діяльності
щодо створення об’єднаних
територіальних
громад.
Звертатися за тел.
097-883-80-04 (Богуслав);
096-879-57-54 (Олександр).

своє свято прийми наші
сердечні
вітання.
Хай
юність і краса Твої процвітають, а доля успіх безцінний несе, теплом і любов’ю завжди очі сяють й

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

І СВИНИН А БУДЕ СМ АЧН А
Смачну свинину можна
одержати у такий спосіб. До
зернових кормів, що забезпечують одержання високо
якісної свинини, потрібно
відносити ячмінь, горох, просо і кормові боби. З кормів
тваринного походження дають відмінну свинину збиране молоко, сколотини, сироватка, м’ясне і м’ясо-кісткове
борошно. Із зелених — конюшина, люцерна, сераделла,

еспарцет, горохо-вівсяна суміш. Із соковитих — морква,
напівцукрові і цукрові буряки,
гарбузи.
Для одержання гарного
бекону за 2 місяці до забою
тварині доцільно згодовувати ячмінь, горох, просо,
бобові трави, цукрові буряки
і молочні відходи. М’яке сало
і не занадто смачне м’ясо
виходить при згодовуванні
свиням кукурудзи, висівок,

патоки, картоплі. Ці корми
не повинні перевищувати
50 – 60% поживності раціону.
А значно погіршують
якість м’яса і сала, роблять
непридатними їх консервування і тривале зберігання
соя, макухи, овес, рибні продукти. Ці корми не повинні
перевищувати 25% поживності раціону. За два місяці
до забою вони взагалі виключаються з раціону.

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

СУМСЬКИЙ
державний університет — один із
престижних вищих навчальних закладів міста Суми. Тут
навчається близько 22 тисяч
студентів за різними формами навчання. СумДУ входить
до каталогу кращих дослідницьких університетів світу.
Я, як студентка університету, можу з впевненістю
сказати, що навчання тут
якісне і всеосяжне. СумДУ
має велику кількість факультетів, де готують студентів за
різними спеціальностями.
Університет надає змогу навчатися також й іноземним студентам. На базі
факультету іноземних мов
підготовку студентів ведуть
викладачі з Англії, Франції,
Німеччини, США. Міжнародні
зв’язки Сумського державного університету розвивалися
протягом усієї історії його існування. Вони стали більш
системними, коли на базі
підготовчого відділення для
іноземних громадян був створений факультет по роботі
з іноземними громадянами.
Першими студентами-іноземцями, які приїхали навчатися
до СумДУ, були громадяни
Палестини, Сирії та Йорданії.
У 2016 році відбулось
приєднання до Сумського
державного
університету

Української академії банківської справи шляхом її
реорганізації.
У
СумДУ
працюють
різноманітні спортивні секції. Студенти університету
мають змогу розвивати та
вдосконалювати свої творчі
здібності у 16 гуртках художньої творчості та клубах за
інтересами. Щороку абітурієнти, які вступили до вузу,
мають змогу взяти участь у
святі і посвяти їх у студенти. Це грандіозний захід, до
підготовки якого залучені всі
бажаючі студенти різних факультетів університету. Також
СумДУ практикує 4-денну
форму навчання. Кожен факультет має свій день для
самопідготовки.
Університет надає студентам 8 гуртожитків. У гуртожитку діє пропускна система, цілодобово працюють
охоронці. Іноземні студенти,
які навчаються в СумДУ,
проживають в окремих гуртожитках. Студенти, які мають необхідність проживати
в гуртожитках, забезпечені
кімнатами з комфортними
умовами проживання, твердим та м’яким інвентарем.
Мар’яна БОРДУН,
студентка факультету
журналістики Сумського
держуніверситету.

К РОЛ И Ц Я П РИ ВЕ Л А К РОЛ ЕН Я Т
У більшості кролиць
окрол відбувається вночі чи
раннього ранку і рідше —
вдень. Окрол перебігає від
15 хвилин до 1 години (але
не більше). Після окролу
кролиця облизує новонароджених кроленят, збирає їх у
гніздо і відразу ж годує, потім
прикриває пухом.
Як тільки самка після
окролу заспокоїться і нагодує новонароджених кроленят, необхідно оглянути гнізда. При цьому встановити
число народжених кроленят,
видалити мертвонароджених, якщо вони є, і записати
на трафаретці дату окролу.
При огляді необхідно перевірити чи добре нагодовані всі кроленята (це характеризує молочність самок). Як
правило, ситі кроленята спокійно лежать у гнізді, мають

блискучу шкіру і наповнені
шлуночки. Якщо ж у самки
мало молока, то кроленята
розташовуються по гнізду,
мають худий вигляд, зморщену шкіру. Огляд потрібно
робити під час годівлі. Злих і
неспокійних самок на час огляду гнізда варто видалити із
кліток.
При нормальній годівлі самка вигодовує весь
свій приплід. Під високомолочною самкою доцільно
залишати 8 – 9, під маломолочною 5 – 6 кроленят. У
більшості випадків у практиці
прийнято залишати під кожною кролицею в середньому
по 6 – 7 кроленят.
Від маломолочних самок
іноді відбирають дитинчат
і підкладають до багатомолочних, у яких мало кроленят, чи до тих, у яких вони

загинули.
Перекладання
кроленят із гнізда в гніздо
допускається тільки в тому
випадку, якщо самки і їхні
кроленята здорові.
При підкладанні кроленят до чужих самок необхідно стежити (після укладання в гніздо), щоб вона
їх не загризла. Якщо самка
спокійно прийняла підкладених до неї кроленят, можна
бути упевненим, що вони
будуть збережені. Коли ж
вона не приймає чужих кроленят, краще їх не залишати
в гнізді. При перекладанні
кроленят потрібно стежити,
щоб на них не залишалося
жмутів пуху з іншого гнізда. Після того як кроленята
підкладені в гніздо, їх треба ретельно закрити пухом
кролиці-годувальниці.
Потрібно щодня ретель-

но спостерігати, як самки
годують кроленят, наскільки
добре укрите гніздо, як йде
їхній ріст і розвиток. При гарних умовах кроленята швидко ростуть.
Проте не одержавши
один-два рази достатньої
кількості молока, вони починають відставати в рості.
Такі кроленята виявляються слабкішими інших. Як
результат — більш сильні
будуть відбивати від сосків
більш слабких, які можуть
значно відставати в рості,
захиріти і загинути. Тому необхідно вжити заходів для
їхньої підгодівлі. Для цього
самок притримуйте і слабких кроленят тримайте біля
сосків доти, поки вони досить не насмокчуться і їхні
шлуночки не будуть помітно
наповнені.

КОТ У ДОП І К А ЮТ Ь К Л І Щ І
Кліщі розпізнаються по
черевцю, що стирчить зі
шкіри тварини, наповненому
висмоктаною кров’ю. Кліщів
необхідно видаляти. Для
цього спочатку на кліща варто капнути олією чи спиртом.
Така процедура позбавить
паразита рухової активності. Після цього варто взяти
анатомічний пінцет і, обережно покручуючи, немовби
вигвинтити кліща зі шкіри.
Стежте за тим, щоб у шкірі 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.

залишилася голова! Адже це
може привести до запалення. Не можна витягати кліща
без допомоги інструмента —
деякі види цих паразитів небезпечні для людей!
Коростяві кліщі бувають
декількох видів.
Свербіжний кліщ викликає коросту. Ознаки захворювання — поява сірої, покритої кіркою висипки на голові,
морді, грудях і передніх лапах, загальна слабість. При

корості рекомендується проводити лікування, призначене ветеринарним лікарем, а
також багата білками дієта.
Сисний кліщ викликає
вушну коросту. Ознаки захворювання — кіт трясе головою, чеше вухо лапою,
усередині вуха спостерігається темний воскоподібний наліт. Вушна короста
приводить до запалення в
зовнішньому слуховому проході, що може позначитися

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
E- mail: trybuna@meta.ua

на слуху тварини. Лікування
призначає ветеринарний лікар. Не забувайте перед нанесенням лікарського препарату (наприклад, амітразину)
добре очищати поверхню
від нальоту. Як це робиться,
вам покажуть у ветеринарній
клініці. Обережно: вухо кота
— дуже тонкий орган. Тож
будьте гранично уважні, проводячи маніпуляції з ним.
«Присадибне і дачне
господарство».
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО
НАДРУКОВАНОГО

СУД НЕ ВИЗНАВ
ВИННИМ

Тема вбивства собачки
жительки Талалаївки Н. Титух простежується в кількох
номерах нашої газети. Здається, проблемам, які оточують нас, людей, приділяємо
менше уваги. Та справа в тім,
що проблеми людські і «собачі» тісно переплітаються:
брати наші менші у повній залежності від нас, людей. На
них ми, так би мовити, «відіграємся», тоді, коли хочемо
комусь конкретно дошкулити.
Від чиєїсь руки собачка загинув, і це — факт. А от хто
це зробив — не доведено. Як
ми вже повідомляли у номері 25 «ТХ», Талалаївським
ВП було передано зібрані
матеріали щодо причетності
до правопорушення жителя
Талалаївки А. І. Лещенка та
передано їх на розгляд до
місцевого районного суду.
7 червня відбувся суд,
який постановив: «Провадження в справі про
притягнення
Лещенка
Анатолія Івановича до
адміністративної відповідальності за ст. 174 КУпАП
— закрити в зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
Рушницю
ІЖ-58, 12 калібру №C30530,
вилучену 02.06.2017 року,
повернути Лещенку Анатолію Івановичу».
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