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НА СЬОГОДНІ в аграріїв найвідповідальніший період у господарсько-фінансовому житті — збирання врожаю. Жнива в
районі розпочалися 19 липня із збирання
ранніх зернових. Одними із перших розпочали жнивну кампанію ТОВ АФ «Обрій»
LTD, ТОВ «Красноколядинське», СТОВ АФ
«Горизонт».
До збирання належить 22835 га, із них
ранніх зернових та зернобобових — 10228
га. Станом на 27 липня обмолочено 2341 га,
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ТОРГІВЛІ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. Наше повсякденне життя, з його турботами
і потребами, неможливо
уявити без сфери торгівлі.
Нині у районі функціонують торговельні заклади,
в яких ми можемо купити
все необхідне. Здебільшого це приватні крамниці.
Тож їхні власники мають
прибуток, населення — робочі місця, а місцеві бюджети — фінансові надходження, які потім ідуть на
вирішення соціальних проблем. Бажаємо вам здоров’я, щастя, комерційного
успіху, ділової ініціативи,
стабільності і впевненості у
завтрашньому дні.
Щиро вітаємо всіх жителів Талалаївщини
з Днем хрещення Київської Русі – України!
28 липня, у день рівноапостольного
князя
Володимира — одного із
засновників і покровителів нашої державності, ми
відзначаємо це свято, яке
духовно об’єднало всіх
українців.
Саме з хрещенням Русі
на наших землях виникає
державність, яка була однією з найбільш потужних,
великих і розвинених цивілізаційних складових Європи у X столітті. І сьогодні,
як ніколи, ми потребуємо
єдності. Київська Русь є
прикладом того, як треба
будувати міцну державу.
Щиро бажаємо всім
вам міцного здоров’я, миру,
любові, сімейного тепла та
Божого благословення. Зичимо успіхів в усіх добрих
починаннях.
Анатолій ДУПА,
голова районної державної адміністрації.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

намолочено 9982 тонни зерна нового врожаю, середня врожайність по району становить 42,6 ц/га. Завершено збирання ярого
ячменю на площі 121 га з врожайністю 45,0
ц/га та гороху на площі 271 га, врожайність
становить 31,1 ц/га. Цьогоріч на збиранні
врожаю задіяно 30 одиниць власних високопродуктивних зернокомбайнів. Навантаження на комбайн складає 341 га.
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації.

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ У ЛІКАРНІ

ЙОГО придбано для комунального закладу «Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за рахунок коштів районного бюджету. Це автомобіль ЗАЗ
SENS вартістю 178,84 тис. грн. Закупівля проведена через
систему електронних закупівель Prozorro. 25 липня голова
РДА Анатолій Дупа в урочистій атмосфері вручив ключі від
автомобіля головному лікарю РЦ ПМСД Олексію Шаленому.
Він у вітальному слові наголосив, що придбання автомобіля є одним із кроків до покращення якості медичних послуг.
За співпрацю і взаєморозуміння із керівниками, депутатським корпусом подякував головний лікар РЦ ПМСД Олексій
Шалений.
У заході також взяли участь голова районної ради Юрій
Дзюбан, заступник голови РДА Лариса Шевченко.
На фото Інни ПОЛОВКО: колектив РЦ ПМСД разом із
керівниками району у святковий момент.

І З С ЕС І Ї РА ЙОН НОЇ РА Д И
25 липня відбулася чергова, 15-та сесія сьомого
скликання районної ради.
В її роботі цього разу взяли участь лише 16 із 26 депутатів, проте цього було
достатньо для роботи депутатського корпусу району. Можливо, ця обставина
посприяла тому, що сесія
пройшла швидко і майже
безконфліктно. На порядок денний виносилося 12
питань. Спочатку депутати
заслухали звіт начальника фінансового управління
Валентини Горкавенко про
виконання бюджету району
за 1 півріччя 2017 року. Із
звіту головного фінансиста
району зрозуміло, що район
у першому півріччі перевиконав план по мобілізації
коштів до бюджету майже на
20%. Перевиконання стало
можливим завдяки збільшенню надходжень від податку
на доходи фізичних осіб, що
зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати.
Що стосується видаткової
частини бюджету району, то
має місце недофінансування
на 6,5 %. У зв’язку з перевиконанням дохідної частини
бюджету в сумі 1300.0 тис.
грн. на розгляд та затвердження сесії районної ради
внесено питання про збіль-

шення кошторисних призначень на виплату заробітної
плати, оплату енергоносіїв
та придбання медикаментів
установам бюджетної сфери. Зокрема 564,8 тис. грн.
на районну лікарню, 180,0
тис. грн. на центр первинної
медико-санітарної допомоги,
313,7 тис. грн. на відділ освіти, 143,5 тис. грн. на відділ
культури та туризму та 98,0
тис. грн. на районну раду.
Дещо затримались депутати
на розгляді третього питання,
яке стосувалось заслуховування інформації про підсумки роботи Бахмацької місцевої прокуратури за 1 півріччя
ц. р., оскільки депутат Галина Круподеря виявила бажання заслухати особисто
прокурора району. Після виступу прокурора В’ячеслава
Хомазюка в депутатів ніяких
питань до роботи правоохоронного органу не виникло.
Без обговорення депутати
проголосували питання, що
стосувались прийняття програми сприяння розвитку
інститутів
громадянського
суспільства Талалаївського
району на 2017 – 2020 роки,
а також про хід виконання
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний
дім» на 2016 – 2020 роки,

програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на
2006 – 2020 роки, програми
протидії ВІЛ-інфекції СНІДу
на 2015 – 2018 роки. В такому
ж ритмі депутати проголосували питання про введення
посади
секретаря-друкарки у штатний розпис Талалаївської школи мистецтв.
Наступним було питання
затвердження технічної документації по визначенню
нормативно-грошової оцінки
земельних ділянок, розташованих на території Юрківцівської та Поповичківської
сільських рад, для ведення
фермерського господарства
за клопотанням громадянки
Марини Петрівни Коваленко. І якщо раніше подібні питання викликали в депутатів
бурю емоцій і, як правило,
закінчувались відмовою у
затвердженні такої документації, то цього разу депутати
спокійно прийняли рішення
про затвердження нормативно-грошової оцінки. Лише
депутат Галина Круподеря
звернулася до керівників
району з вимогою в подальшому при виділенні в оренду
земельних ділянок, розташованих у районі, в обов’язковому порядку погоджувати
дане питання з органами міс-
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цевого самоврядування, на
яких розташовані ці земельні
ділянки.
Непростим для прийняття депутатами було рішення
про ліквідацію Понірської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів. Але дане рішення зумовлене об’єктивними
причинами. Як зазначила
депутат районної ради, вона
ж начальник відділу освіти Оксана Плюта, на даний
час у школі всього 19 дітей.
Більшість батьків виявили
бажання навчати своїх дітей
в інших школах, де є кращі
умови для їх розвитку. Законодавством передбачено
державне фінансування загальноосвітніх закладів, де
навчається не менше 25 учнів. Школи з кількістю учнів
до 25 можуть утримуватися
за рахунок коштів місцевої
громади. Понорівська сільська рада на запит відділу
освіти повідомила, що не
має змоги забезпечити існування школи. Більшістю
голосів депутати прийняли
рішення про ліквідацію Понірської ЗОШ I-II ступенів.
Єдине питання, по якому
депутатам не вдалося досяг-

ти консенсусу, стосувалось
подальшої долі двох адмінприміщень, в яких розташовані адміністрація, районна
рада, відділи та управління
адміністрації. Справа в тому,
що в березні ц. р. рішенням
12-ї сесії районної ради ці
приміщення були передані з
бухгалтерського обліку райдержадміністрації на бухгалтерський облік районної
ради. Але при зміні документації виникли проблеми з
укладенням договорів на постачання електроенергії і районна рада запропонувала
відмінити попереднє рішення. Та з такою пропозицією
не погодився голова адміністрації Анатолій Дупа. Після
гострих дискусій було прийнято компромісне рішення:
доручити головам районної
ради та адміністрації знайти
вихід з даної ситуації.
Після обговорення питань, визначених порядком
денним, депутат Василь
Матвієнко підняв питання
щодо будівництва ліфта в
районній лікарні, оскільки
надходить багато нарікань
з приводу транспортування
тяжкохворих пацієнтів до
відділень стаціонару, які знаходяться на 2 – 3 поверхах.
Сергій МИХНО.

ХРЕСНА ХОДА ДО СВЯТОЇ КРИНИЦІ
Наступної суботи, 5 серпня ц. р., у день традиційного
районного фестивалю народної творчості «Над прозорою
криницею» відбудеться хресна хода прочан від церкви великомучениці Святої Варвари в Талалаївці до святого джерела в Плугатарському парку — місця проведення фестивалю. Початок ходи о 6-й ранку.
ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
6 СЕРПНЯ о 14-й годині в центрі Слобідки відбудеться
святкування Дня села.
У програмі: концерт; кашоваріння; святкова дискотека.
Запрошуємо на свято всіх бажаючих.
ОРГКОМІТЕТ.
ЗАВТРА, 30 ЛИПНЯ, о 12-й годині в урочищі Білоусів
яр (с. Стара Талалаївка) відбудеться традиційна зустріч
колишніх військових моряків усіх поколінь і всіх флотів.
Запрошуємо на зустріч всіх, кому дороге минуле морської армійської служби.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

В ОБЛ АСТІ ФУ НКЦІОН УЄ 19 ОТГ
В Україні триває процес
децентралізації. Вже утворено 413 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). В
ОТГ організовано роботу 39
центрів надання адмінпослуг. Зміцнюється фінансова
незалежність місцевих громад: за 6 місяців цього року
надходження місцевих бюджетів зросли на 33,8% (або
на 22 мільярда гривень). На
реалізацію проектів за рахунок Фонду регіонального
розвитку в 2017 році буде
спрямовано майже 3,4 мільярда гривень. За рахунок
цих коштів в регіонах реалізовуватиметься 767 проек-

тів. Зокрема, в Чернігівській
області буде придбано медичний лінійний прискорювач (40 мільйонів гривень).
Чернігівщина третя в
рейтингу областей за формуванням об’єднаних територіальних громад — вже
функціонує 19 ОТГ. Процес
об’єднання вже пройшло 248
місцевих рад з 569, що були
до початку впровадження
реформи, на території яких
проживає 309 тисяч осіб.
У поточному році вже
прийняли рішення про об’єднання та чекають призначення перших виборів 102 місцеві ради, що утворять ще 12

ОТГ (Холминська селищна,
Любецька селищна, Куликівська селищна, Плисківська
сільська,
Новобасанська
сільська, Ічнянська міська,
Олишівська селищна, Варвинська селищна, Срібнянська селищна, Бобровицька
міська, Талалаївська селищна, Малодівицька селищна).
Громади отримали повноваження і можливість
планувати та реалізовувати
різноманітні проекти й програми, що будуть, перш за
все, задовольняти потреби
саме населення цієї території за рахунок різноманітних
джерел, в тому числі і окре-

мої субвенції на розвиток
інфраструктури ОТГ.
У минулому році 5 ОТГ
області, які першими пройшли процес створення ще
у 2015 році, вже використали
31 мільйон гривень субвенції з держбюджету на формування
інфраструктури.
Реалізовано 43 проекти на
покращення стану об’єктів
соціальної інфраструктури.
Цьогоріч таку можливість
мають ще 16 ОТГ (84,8 мільйона гривень).
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ГРА НТИ
В Україні на сьогодні діють десятки європейських
програм підтримки реформ,
які покликані, перш за все,
запровадити
європейські
стандарти, приклади роботи,
покращити матеріально-технічну базу місцевих громад.
Оскільки ми знаходимося на
порозі творення Талалаївської громади, то варто, на
мій погляд, звернути увагу
на питання залучення додаткових коштів для творення
нової якості життя нашої громади. У нашій області уже
діють декілька міжнародних
програм. У Мені реалізовується проект ЄС по модернізації вуличного освітлення
в рамках програми «План
дій зі сталого енергетичного
розвитку» в рамках угоди

БІЛЬШІСТЬ
БЕЗРОБІТНИХ
– ЖІНКИ

За даними державної служби зайнятості,
кількість
зареєстрованих безробітних області
у червні 2017 р. зменшилася на 3% та на кінець місяця становила
12,1 тис. осіб, з них 82%
отримували допомогу з
безробіття.
Більше половини загальної кількості безробітних — жінки, майже
третина — молодь у віці
до 35 років.
На кінець червня
2017 р. до державної
служби зайнятості роботодавцями заявлено
більше тисячі вільних
робочих місць (вакантних посад). Навантаження зареєстрованих безробітних склало 11 осіб
на одне вільне робоче
місце (вакантну посаду).
За
професійними
групами
найбільший
попит на робочу силу
спостерігався на кваліфікованих робітників
з інструментом (кожна
п’ята заявлена вакансія), а найменший — на
кваліфікованих
робітників сільського та лісового
господарств,
риборозведення та рибальства (2%).
Середній розмір допомоги з безробіття в
червні 2017 р. складав
1817 грн. (57% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати).
Головне управління
статистики в області.

мерів. До речі, розмір фінансування (гранту) для Мени
за цією програмою складає
500 000 євро. Також Чернігівська область стала учасником проекту «Підвищення
інвестиційної привабливості
України та конкурентоспроможності регіонів» в рамках
польської програми допомоги. Програма передбачає роботу за п’ятьма напрямками,
зокрема, залучення іноземних інвестицій, стратегічне
планування, допомога малому бізнесу. Кіптівська ОТГ в
2017 році стала учасником
великого проекту USAID
«Підтримка аграрного та
сільського розвитку».
Вважаю, що одним з
перших кроків діяльності
новоствореної громади є

визначення
стратегічних
напрямків економічного розвитку ОТГ та пошук джерел
їх фінансування. І в цьому
напрямку важливим є створення при ОТГ структурного підрозділу, який і буде
займатися як розробкою
стратегії розвитку території,
так і пошуком залучення фінансових донорів. В Україні
вже є приклади ефективної
діяльності таких структурних підрозділів. Наприклад,
у Миргороді Полтавської області одночасно діє близько
10 міжнародних програм —
таких як ПРООН, DESPRO,
USAID, Європейський банк
реконструкції та розвитку і
так далі. Це завдяки тому,
що в місті працює окремий
структурний підрозділ з

трьох осіб, який займається
залученням проектних коштів. Паралельно вони ще
встигають писати та подавати проектні заявки і на українські урядові програми, такі
як Фонд регіонального розвитку та конкурси обласних
проектів. До речі, нещодавно з’явилася інформація,
що Європейська комісія з
фінансової стабільності і фінансових послуг має намір
в 2017 році виділити Україні 200 млн євро у вигляді
грантів. Необхідно відслідковувати інформацію про
нові програми, умови участі
в них та залучати іноземні
кошти, які зараз надаються
на дуже вигідних умовах.
Сергій МИХНО.

СТАТИСТИКА

НАШІ ДОХОДИ
За підсумками вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств у IV кварталі
2016 року середньомісячні сукупні ресурси
(доходи) домогосподарств Чернігівщини,
порівняно з відповідним періодом 2015 р.,
зросли на 10% та становили 6214 грн. У середньому еквівалентні доходи одного жителя області склали 3236 грн.
Переважна більшість (79%) доходів середньостатистичної сім’ї області — це грошові надходження, основною складовою
яких залишаються оплата праці — 40% та
пенсії — 21%.
Десята частина бюджету домогосподарств — соціальні допомоги (включаючи
готівкові й безготівкові пільги та субсидії).
Значною підтримкою для родин були над-

ходження від особистого підсобного господарства та самозаготівель (8%), а також допомога від родичів та інших осіб грошима та
продуктами харчування (7%). Надходження
від продажу особистого майна та використані заощадження, позики, повернені домогосподарству борги склали 0,2%.
В Україні середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства становили
6851 грн. Найвищі середньодушові сукупні
доходи, як і раніше, мали жителі м. Києва
(4029 грн.), що на чверть перевищує аналогічний показник пересічного українця (3247
грн.), найнижчі — жителі Рівненської області (2804 грн.).
Головне управління статистики
в області.

ЄДИНИЙ ВИХІД ДЛЯ КРАЇНИ –
ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ

Навести порядок у
державі можуть лише
позачергові
конституційні вибори. Про це заявив народний депутат
від «Батьківщини» Сергій Євтушок у прямому
ефірі телеканалу «112
Україна».
«У
парламентс ь к о - п р ез и д е н тс ь к і й
державі, якою є Україна,
уряд мав би для ухвалення законів, необхідних для реформування
країни, опиратися на
ту парламентську більшість, яка його призначила. Натомість у
Верховній Раді постійно
не вистачає голосів для
ухвалення рішень», —
наголосив парламентар.
Перший
заступник
Голови партії «Батьківщина» Іван Кириленко
в черговий раз нагадав,
що масовий розпродаж
земельних угідь — це

загроза національній безпеці України. Виступаючи
на XVII конференції Волинської обласної парторганізації, він порівняв
ситуацію, що може скластися після скасування
мораторію з продажу
земель
сільськогосподарського призначення,
із наслідками ваучерної
приватизації 90-х. Тоді,
скуповуючи сертифікати промислових підприємств, контрольним пакетом акцій заволоділи
декілька
найбагатших
родин.
За словами першого заступника Голови
партії, аграрна політика
«Батьківщини» полягає в
тому, щоб зберегти землю в державній власності, а паї — у власності
селян.
Прес-служба обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

ВІТАЄМО із днем народження листоношу із
Чернецького Ларису Геннадіївну ВЛАСЕНКО. Дякуємо Вам за те, що у Вашій
поштарській сумці завжди
головна газета — наша
«Трибунка». Нехай дає наснаги Вам земля, десятки
літ ще мріяти, любити! Хай
рідна пісня серце окриля, в
здоров’ї й радості багато літ
прожити!
КОЛЕКТИВ редакції
газети «ТХ».
* * *
29 ЛИПНЯ святкує своє
75-річчя наша дорога сестра і тьотя Раїса Йосипівна БЕРКУН із Талалаївки.
Люба сестричко, дорога
тітонько, щиро вітаємо Вас
із поважним ювілеєм. В небеснім просторі, де світяться зорі, де місяць серпанком
пливе, хай Матір Господня зі
своїм Синочком Вам щастя
земне несе. Нехай Господь
Вам здоров’я і силу дає,
зозуля сто років життя накує. А ще достатку і тепла,
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ДО С Т У ПНІ ЛІК И

ДЕПУТАТИ районної ради від Радикальної партії Ляшка Людмила Лазоренко (голова Талалаївської місцевої
організації РПЛ) та Святослав Чукін перевірили, як діє в
центральній районній аптеці програма «Доступні ліки», запроваджена Урядом за ініціативи Олега Ляшка. Як і в усій
Україні, вже четвертий місяць поспіль програма працює і
в нашому районі. Населення широко проінформоване про
дію програми через ЗМІ.
Хворі, згідно з визначеним переліком, стабільно отримують безкоштовно або із значною знижкою ліки від серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та бронхіальної астми.
Однак жителі району хотіли б, щоб у переліку ліків були і
лікарські препарати для онкохворих. Адже один сеанс онкотерапії коштує від 5 тис. грн. і більше. Тому Талалаївською
місцевою організацією РПЛ буде підготовано та надіслано
Олегу Ляшку пропозиції по удосконаленню дії програми
«Доступні ліки». Взагалі ж, зі слів жителів району, проект
корисний для хворих та зручний для лікарів. Це справжня
турбота про людей лідера РПЛ Олега Валерійовича Ляшка.
Людмила ЛАЗОРЕНКО.

ПРОБЛЕМА

ЧОМУ МО ЛОКО
ТАК Е ДЕШЕВЕ?

Від редакції: На жаль,
редакція ніяким чином
не може вплинути на закупівельні ціни. У ниніш-

ніх умовах є відносини:
продавець і покупець.
Тобто, здавачі молока мають укладати договори із
приймальниками
молока, в яких обумовлювати свої вимоги. На жаль,
більшість здавачів або
зовсім не підписують ці
документи, або не вчитуються у зміст договору. От
і виходить, що ціну встановлює не продавець, а
покупець. Тільки власникам продукції вирішувати,
продавати чи ні молоко за
тією чи іншою ціною, а чи
відмовити і знайти іншого
закупівельника, якщо не
влаштовує цей. Звичайно,
на захист інтересів виробників продукції може стати
і місцева влада, організувавши зустріч із закупівельниками, обговоривши
умови закупівлі молока на
території сільради.

благополуччя і добра. Хай
доля дарує Вам довгі літа,
а в серці завжди хай живе
доброта.
Сестра ЛЮСЯ з дітьми.
* * *
ДНЯМИ святкує 50-річний ювілей наш кум і хрещений Юрій Миколайович
СТУПНИК із Красного Колядина. Прийміть найщиріші вітання. 50 — не привід
для печалі, 50 — це зрілість
золота. Хай до ста, а може
ще і далі йдуть, не оглядаючись, літа. Нехай Вам Бог
пошле здоров’я й сили, весна дарує молодість і цвіт,
щоб Ви добро на цій землі
творили з любов’ю в серці
ще багато літ.
З повагою хрещеник
СЕРГІЙ із сім’єю, куми
РЕПАНКИ, сім’я ЛУЦЕНКО.
* * *
ЦИМИ ДНЯМИ відсвяткувала свій золотий ювілей
лагідна, красива душею
жінка, дорога і найкраща сестричка і тьотя Валентина
Михайлівна ХОМЕНКО з

Харкового. Люба сестричко,
дорога тьотю, вітаємо з ювілеєм, цілуємо міцно і обіймаємо. Хай Тобі щастить
і здоровиться в день народження чудовий і ясний.
Нехай він буде радісний,
щасливий, і здійснення всіх
заповітних мрій. Бажаємо
миру в домі, миру в душі,
удача хай завжди допомагає, Господь на все добре
благословляє.
Сестра ЛЮБА,
ПЛЕМІННИЦЯ та її сім’я.
* * *
НАШІЙ рідній, любій, дорогій Олександрі ЯРЕСЬКО
із Красного Колядина виповнюється 15 років. Вітаємо
нашу юну іменинницю і бажаємо, щоб здійснилися усі
її юні мрії. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість, що
живе серед людей, найкращі
всі, що до вподоби, квіти даруємо Тобі у цей святковий
день. Нехай Господь завжди
у поміч буде, а Мати Божа
береже від зла. Бажаєм здоров’я, щастя й сили, радості
земної і тепла.
Бабуся ШУРА, тьотя
ОКСАНА, сестри ОЛЯ і
НАТАША із сім’єю.

Просимо редакцію райгазети підняти на сторінках
районки цю проблему. В
сусідньому
Бахмацькому
районі закупляють по ціні 4
грн. за літр, в Конотопському, Недригайлівському така
ж ціна. У Роменському, як
і в нас, закупляють по 3,80
грн., але на кожен літр виплачують дотацію по 50 коп.
Просимо пояснити, чому у
нас закупляють молоко за
нижчою ціною.
Від імені жителів с. Корінецьке: КОЗЕЛ, ВАСИЛЬЧЕНКО, ІВКО, УДОВЕНКО,
ШМОРГУН, ГЛУШКО,
ОВЕРЧУК, МІРОШНИЧЕНКО, МИГУР, АНДРЕЄВА,
РОГОВИЙ, ГВОЗДЕЦЬКА,
КОЛИВУШКА.
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Олег ЛЯШКО: СИРОВИННА КРАЇНА НЕ СТАНЕ БАГАТОЮ

Нещодавно Чернігів відвідав Лідер Радикальної партії Олег Ляшко. В рамках свого візиту він зустрівся з робітниками місцевого деревообробного підприємства,
взяв участь у закладанні капсули на місці будівництва
нового корпусу Обласного онкологічного диспансеру, поспілкувався з журналістами та жителями міста.

ЕКСПОРТУВАТИ НЕ ЛІС, А
ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

Одне з головних досягнень Радикальної партії —
ініціювання в минулому році
мораторію на вивезення з
України необробленого лісу-кругляка. Завдяки йому
вдасться надати більше
сировини місцевим виробникам, зберегти існуючі та
створити нові робочі місця,
збільшити кількість вітчизняної продукції. Мораторій став
однією з головних тем для
обговорення під час зустрічі
лідера партії з співробітниками і керівником ПП «Маркет
Ліс» Віктором Баско.
Олег Ляшко акцентував
увагу на важливості заборони вивозу з країни сиро-

Коли ми продаємо сировину, це означає, що ми ніколи
не станемо багатими. Сировинна структура економіки
— дешева економіка. Для
того, щоб була нормальна
робота і зарплата, треба не
сировину продавати, а готову продукцію. Це наша позиція. Хочете український ліс?
Будь ласка, ставте нове обладнання, створюйте робочі
місця, платіть зарплати і вивозьте вже оброблений ліс.
Олег Валерійович зазначив, що мораторій реально
працює на практиці. Керівник підприємства підтвердив
його слова — з початку дії
мораторію його робочий ко-

— модернізація. В кінці минулого року у Верховній Раді
прийняли закон про звільнення від сплати мита на
нове деревообробне обладнання. Тепер же депутати
пропонують звільнити підприємців від сплати податку
на додану вартість. Це дозволить істотно знизити вартість обладнання та оновити
виробничі бази по всій країні,
оскільки раніше мито і ПДВ
«з’їдали» близько 30 відсот
ків вартості обладнання.
Нова виробнича база автоматично зменшить витрати
на електроносії, знизить собівартість продукції, збільшить
продуктивність, а в результаті, і заробітні плати співробітників. Сприятиме цьому і компенсація державою вартості

ЗАКРИТТЯ ЛІКАРЕНЬ – ЦЕ
НЕ МЕДИЧНА РЕФОРМА

У цей же день разом з
іншими народними депутатами, мером Чернігова, головою ОДА
і головним
лікарем Черн і г і в с ь к о го
онкодиспансеру
Олег
Ляшко
заклав капсулу на місці
будівництва
корпусу диспансеру
під сучасне
радіотерапевтичне
обладнання.
Це історична подія для
всього міста
і
революНа фото: Олег ЛЯШКО, поруч зліва Олег АВЕР’ЯНОВ, очільник обційний крок
ласної парторганізації, та Ірина БЕРЕЗИНЕЦЬ, депутат Чернігівської
у розвитку
міської ради.
української
ЯК ЗАЗНАЧИВ Олег Авер’янов, голова обласного осередку Радикальної
медицини.
партії: «Така ініціатива поклала край абсурдності тієї обставини, коли
Щорічно
підприємець, ще не розпочавши виробництва, повинен був сплатити до
в місцевому
міського бюджету конкретні кошти. Дійсно, таким чином наповнювалася
диспансері
міська казна, але також це значно зменшувало бажання бізнесу вклапроменедати інвестиції у виробництво, створювати нові робочі місця. Підприву терапію
ємець сто разів подумає перед тим, як започатковувати нове виробниотрим ують
цтво. А краще спробує знайти вигідніші умови, тобто інше місто в країні,
понад 2500
для свого бізнесу. Така рентна плата призводила тільки до викривлення
хворих, це
економічної ситуації. Економічний розвиток і заможність кожного з нас
60 відсотків
буде тільки тоді, коли підприємці без жодних перепон розпочинатимуть
усіх пацієнсправу, створюватимуть додану вартість, сплачуватимуть податки».
тів із зло
вини та розвитку власного
лектив виріс на 15 осіб, і це
якісними утвореннями. За
виробництва:
лише початок.
20 років існуюче обладнання
— За хабарі нашу сироНа цьому досягненні
онкодиспансеру вичерпало
вину вивозять за кордон, а Радикальна партія не зупи- свій технічний ресурс і потренашим людям роботи немає. нилася. Їх наступний крок бує заміни. Сучасною альПРОАНА ЛІЗУВАВШИ
виступ авторів листа у «ТХ»
№29 від 15.07.2017 «Візьміть
майданчик на баланс», які не
бачать чи не хочуть бачити
роботу місцевої влади, і які не
ходять на сход села, де сільський голова звітує про свою
роботу, вважаємо за доцільне
опублікувати в газеті інформацію про роботу сільської
ради, депутатського корпусу та сільського голови за
2016 та 1-е півріччя ц. р. Багато
зроблено по впорядкуванню
території сільської ради. Зокрема — очистка вулиць села,
території ради та кладовища
від самосійного клену, вирубка сухостійних та аварійних
дерев, косіння бур’яну, прибирання сміття. Проводилася
побілка електроопор по селу.
Впорядковувалася територія
навколо каплички, придбана та
встановлена по вулиці Вишневій автозупинка, на кладовищі
встановлено нові ворота, побілено постаменти.
Жителями села за власні
кошти за ініціативи та підтримки сільської ради та народного
депутата Валерія Миколайовича Давиденка, який надав
безкоштовно бару, проведено
водогін до 6 дворів, протяжністю 700 м. Щорічно проводиться поточний ремонт пам’ятника
воїнам-визволителям:
штукатурка, фарбування, по-

кредитів для відновлення
деревообробної та меблевої
промисловості. Сьогодні підприємцям доводиться виплачувати кредити з 26-відсот
ковою ставкою. «Радикали»
домагаються, щоб держава
взяла на себе компенсацію
половини вартості кредитів.
На місцевому рівні депутати Чернігівської міської
ради від РПЛ стали одними
із ініціаторів і разом із іншими
представниками політичних
сил, а також міським головою
прийняли рішення про скасування для виробників сплати пайового внеску. Якщо
раніше до міського бюджету
вони платили 10 відсотків від
виробничих потужностей, то
відтепер ця ставка становить
всього 0,01 відсотка.

тернативою йому стане лінійний прискорювач. На відміну
від своїх попередників, він не
містить радіоактивних елементів, самостійно генерує
випромінювання і не загрожує навколишньому середовищу. Лінійний прискорювач
підвищить якість лікування,
зменшить тривалість курсу
реабілітації, мінімізує ризик
інфекційних ускладнень після курсу терапії.
Головний мінус апарату
— його вартість — 98 мільйонів гривень. Гроші на нього
виділяють обласний і міський
бюджети, а також Державний
фонд регіонального розвитку, але цього недостатньо.
Тому Олег Ляшко з колегами-депутатами
підписав
Меморандум про наміри
співробітництва між Чернігівською ОДА, обласною радою, Чернігівською міською
радою та народними депутатами України щодо сприяння
забезпеченню високовартісним медичним обладнанням
Чернігівського обласного онкологічного диспансеру.
Не оминув увагою Олег
Валерійович медичну реформу, що впроваджується
сьогодні в країні. Він підкреслив, що головна мета, яку
вона повинна переслідувати,
це якість і доступність медичних послуг.
— Коли сьогодні держава намагається перекласти
недостатність фінансування

медицини на кишені українців, вона таким чином
позбавляє мільйони людей
права отримувати медичну
допомогу. Не кожен може
заплатити за лікування.
Що робити людині? Лягати
й помирати? Ні. Обов’язок
держави лікувати, рятувати
й захищати. Мені приємно,
що моя рідна Чернігівщина є прикладом для всієї
України, як треба дбати про
здоров’я наших людей. Користуючись нагодою, хочу
подякувати нашим лікарям
за те, що ви кожного дня бачите горе, сльози, проблеми
людей. Ми розуміємо, як вам
важко працюється — мізерні
зарплати, невпевненість у

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА –
5000 ГРИВЕНЬ

Ще
одне
актуальне
питання, яке підняв Олег
Ляшко, стосується розміру
заробітної плати і пенсій.
— Влада хоче, щоб для
того, щоб отримати мінімальну пенсію, у вас було 35
років страхового стажу. Де
їх узять? Сьогодні потрібно
15 років стажу, і в 60 можеш
виходити на пенсію. Вони
пропонують зробити 35 років
стажу, а якщо їх немає, можеш вийти на пенсію тільки в
65. Найголовніше: підвищення пенсійного віку та страхового стажу не вирішує ключової проблеми — підвищення
пенсії. Чотири мільйони людей отримують мінімальну
пенсію. Вона формується за
рахунок страхових внесків і
відсотків від заробітної плати. Щоб була нормальна пенсія, треба не пенсійний вік, а

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Н Е ЗА ВА Ж АТ И – Ц Е Т ЕЖ ДОПОМОГА
білка бордюрів на клумбах та
в центрі села.
Цього року встановлено
та пофарбовано в центрі села
залізобетонний паркан, висаджено кущі самшиту, квіти.
Проведено поточний ремонт
приміщення сільської ради, в
якому знаходиться і фельдшерський пункт. Зокрема, перекладено зовнішню стіну будівлі,
поставлено нові вікна та двері,
відремонтовано систему опалення, придбано та встановлено енергозберігаючий котел під
тверде паливо, зроблено ремонт коридору та однієї з кімнат,
в якій тепер працює відділення
зв’язку. Зроблено сучасне опалення у сільському будинку
культури, в т. ч. у бібліотеці.
Протягом 2016 року із сільського бюджету виділялися
кошти на такі потреби — субвенція до районного бюджету:
для забезпечення харчування
учнів 1 – 4 класів в сумі 7200
грн., на оздоровлення дітей
в оздоровчому закладі «Веселка» с. Чернецьке 18000
грн., на перебування дітей у
пришкільному таборі 12000
грн., на ремонт Понірської
ЗОШ 4000 грн., на виплату
заробітної плати працівникам
Понірської ЗОШ 20000 грн.,

на виплату заробітної плати
працівникам фельдшерського пункту 10000 грн., на придбання інсуліну 2880 грн., на
закупівлю медикаментів першої необхідності для надання
безоплатної невідкладної допомоги жителям села Понори
1751 грн., територіальному
центру соціального обслуговування для придбання 2 вікон
для Болотницького будинку
престарілих 6000 грн., на виготовлення книги «Талалаївський край» 3000 грн.
Надавалася матеріальна
допомога жителям села: демобілізованим учасникам АТО
в сумі 8000 грн., воїну-інтернаціоналісту 1900 грн., хворому
на туберкульоз 1900 грн., дітям-інвалідам 16000 грн., на
лікування 4000 грн.
Протягом першого півріччя
2017 року із сільського бюджету виділялися кошти з такою
метою: передавалася субвенція до районного бюджету
для забезпечення харчування
учнів Понірської ЗОШ в сумі
7808 грн., для забезпечення
харчування дітей с. Понори
у Красноколядинській ЗОШ
в сумі 3904 грн., на оздоровлення дітей в оздоровчому закладі «Веселка» с. Чернецьке

9000 грн., на перебування
дітей у пришкільному таборі
6720 грн., на ремонт Понірської ЗОШ виділено кошти в
сумі 5000 грн., на придбання
обладнання для онкологічного
диспансеру 5000 грн.
Крім того, в цьому році за
кошти жителів села зариблено
два стави. Проведено грейдерування доріг. Надається допомога громадянам похилого
віку, у яких є потреба у заготівлі дров на зимовий період.
І це далеко не весь перелік
робіт та послуг, які надає сільська рада своїм жителям без
участі ТОВ «Понори», котре у
свою чергу, майже за 10 років
роботи спромоглося на дитячий майданчик, щодо встановлення якого сільська рада і
особисто голова ні в якому разі
не проти, а тільки за законне
його встановлення із усіма дозволами та оформленням необхідних документів, бо це, перш
за все, відповідальність.
Щодо прекрасного ТОВ
«Понори» Н. А. Горбачевської
та А. О. Іванова, а також авторів
статті. Шановні, а чи не пам’ятаєте ви як взимку по три доби
не розчищалися вулиці від снігу,
як люди протоптували доріжки
до магазину по хліб, до фельд-

завтрашньому дні, перспективи можливих скорочень
в результаті цієї реформи.
Ми не дамо скоротити робочі місця! — рішуче заявив
Олег Ляшко.
Наступного тижня в парламенті пройде голосування
за внесення змін до бюджету. Витрати на програму
«Доступні ліки» збільшаться
на 500 мільйонів гривень,
завдяки чому список безкоштовних ліків розшириться і
поповниться деякими препаратами для лікування онкологічних захворювань. Також
з ініціативи Радикальної партії Олега Ляшка 200 мільйонів гривень виділять на лікування дітей, хворих на рак.

шерського пункту виміряти тиск
та придбати ліки? Хіба ви не
знаєте, що в с. Понори проживають люди, котрі свої земельні
паї здали вам в оренду, за які
виплачуєте по 8%, тоді як інші
господарства в районі по 11%,
та ще й соціальні угоди уклали?
Наше
село
процвітає
завдяки іншим — «не своїм»
інвесторам, таким як СТОВ
«Горизонт», директор Ігор
Анатолійович Марченко, ТОВ
«Красноколядинське», директор Павло Михайлович Чмут,
ФГ «Оберіг 2012» Петро Степанович Дупа, ТОВ Агрофірма
«Обрій» ЛТД, директор Олег
Ростиславович Фіщук. Також
ми дуже вдячні за співпрацю
підприємцям, які з розумінням
відносяться до наших проблем, зокрема О. П. Василенку, Л. В. Кравченко, О. Л. Сенчі,
а також Н. В. Дупі, яка спонсорує усі культурно-масові
заходи у селі. Окреме спасибі
народному депутату Валерію
Миколайовичу Давиденку, завдяки якому сільська рада отримала державну субвенцію на
освітлення решти вулиць села
в сумі 220 тис. грн. Також дякуємо працівникам Ю. О. Береці,
О. В. Донченку, А. Г. Ковалю,
В. В. Юрчаку, І. С. Поплавсько-

зарплату піднімати. Ми вимагаємо, щоб з першого жовтня
мінімальна зарплата була
встановлена на рівні 5000
гривень на місяць, — сказав
лідер Радикальної партії.
Крім того, Олег Ляшко
звернув увагу на необхідність легальної заробітної
плати, адже гроші в конвертах — це вкрадена пенсія.
З неї немає надходжень до
Пенсійного фонду, а тому не
може бути високої пенсії. За
словами Олега Валерійовича, саме мораторій, звільнення від податків і компенсація кредитів допоможуть
роботодавцям перейти до
легальних методів ведення
бізнесу, а людям — отримувати гідну винагороду за
свою працю і належним чином дбати про своє здоров’я.
Катерина ВУЛЬФ.

му, які підтримують належний
порядок з благоустрою села.
І наостанок. Владу ганьбити, паплюжити, оббріхувати
простіше простого, а ви подумайте, що зроблено вами.
Жителі села заслуговують на
повагу і допомогу інвестора. У
всі часи тут були найпрацьовитіші люди, а тепер, коли в селі
є роботодавець, у товаристві
працює не більше 20% його
жителів. Шановні, вийдіть із машин, поверніться обличчям до
людей, приходьте жити у село:
будете бачити і чути людей, а
не керуватися слухами підлабузників, навчіться працювати
не тільки для свого благополуччя, а й для нашого села.
Щодо влади в селі, то
люди самі обрали цю владу. А
де ж поділися ті кандидати із
своїми обіцянками, хто їм заважає разом втілювати в життя їх передвиборчі плани?
Шановні автори статті,
ви проживаєте в селі Понори
чи десь далеко? Ви взагалі
щось помічаєте навколо себе?
Невже вам не видно, що зроблено і що робиться в селі на
благо жителів? Чи ви просто
не хочете бачити нічого, окрім
своєї вигоди. Схаменіться, побійтеся Бога!
Євгеній ЧИРВА, сільський голова, депутатський
корпус та виконком Понорівської сільради.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Недорого ПІВБУДИНКУ по вул. Енергетиків, 18 у Талалаївці. Тел. 097-194-38-16.
САДИБА в Талалаївці за адресою 1-й пров. Енергетиків, 15: будинок газифікований, літня кухня, 2 сараї, погріб,
колодязь у дворі. Тел. 068-064-62-69.
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.
Терміново 3-кімнатна КВАРТИРА в центрі Талалаївки.
Тел. 066-260-06-44, 098-928-56-39 (Анатолій).
Газифікована САДИБА по вул. Перемоги, 120-А в Талалаївці. Тел. 095-333-85-60.
БУДИНОК по вул. Освіти (Радянська), 33. Ціна договірна.
Тел. 096-469-99-69, 095-485-25-41.
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2005 р. в., синій металік, в
гарному стані. Тел. 095-856-42-34.
МОПЕД Sabur, ціна 7500 грн.; тенісний СТІЛ, ціна 1500
грн. Тел. 098-224-92-81.
ТРАКТОР на базі мотоблока; МОТОБЛОК з причепом.
Тел. 050-061-46-34, 099-487-77-63, 097-619-19-27.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК,
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли,
ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття,
СТРОПИЛА, ШАЛІВКА. Тел. 098-423-93-05.
Свердлильний ВЕРСТАТ 2М112, ЦИРКУЛЯРКА (без
фуганка), вироблена в Іспанії, КОНУС на дровокол (новий),
КОРПУСИ з самоцентрованими підшипниками, дві ЛЕБІДКИ: черв’ячна на 3 тонни і менша. Тел. 096-230-48-60.
Високоякісний ЧАСНИК для садіння, а також як продукт
харчування. Тел. 068-085-92-32.
Зерно ЯЧМЕНЮ. Ціна 4 грн./кг. Тел. 068-085-51-06.
Понірська школа інформує, що Понорівською сільською
радою у цьому році виділено кошти для школи на різні потреби, а саме: для оздоровлення дітей у Чернецькому таборі «Веселка» — 9000 грн.; на харчування дітей у шкільній
їдальні — 12676 грн.; на оздоровлення дітей у пришкільному таборі «Сонечко» — 6720 грн.; передача субвенції на
виплату заробітної плати працівникам Понірської ЗОШ —
20000 грн.
Адміністрація школи дякує Понорівській сільській раді
за надану матеріальну допомогу.
Адміністрація школи.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.
ЗНІМУ ЖИТЛО з умовами. Молода сім’я. Порядність гарантована.
Тел. 068-473-09-79,
096-034-30-89.

З 30 липня на території коопзаготпрому
проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і
пізніх сортів.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02,
096-974-01-02.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

Боляче і сумно, і пам’ять повертає в молоді літа, коли
ми були одержимі і, як сестри, поєднані роботою в кондитерському цеху підприємства громадського харчування. І з
нами Тамара, Тамара Олексіївна СОЛЯНИК. Тепер тільки
згадка про ті часи і сьогоднішній день уже без Тамари. Проводжали її в неділю в останню путь, і сльози самі лилися
за посестрою, що так мало відміряла їй доля, і за всім тим
добрим минулим, яке поріднило нас. Тільки пам’ять про те
й залишилася і про Тамару — світлої душі і доброго серця Тамару Олексіївну Соляник. Ми Тебе, дорога, ніколи не
забудемо.
КОЛЕГИ по роботі в колишньому
кондитерському цеху.
Висловлюємо щирі співчуття нашому колишньому колезі по роботі Анатолію Петровичу Солянику та його родині з
приводу болісної, непоправної втрати — передчасної смерті
дружини ТАМАРИ ОЛЕКСІЇВНИ.
КОЛЕКТИВ працівників залізничної станції
«Талалаївка».
Уходят мамы… В тот же миг мы сиротеем на планете.
Пусть жены есть, мужья и дети, мы сироты без мам своих…
Така тяжка втрата спіткала нашого однокласника Ярослава Соляника, в якого померла мама ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА.
Щиро співчуваємо йому і всій його родині.
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської школи
2005 року випуску.
Висловлюємо щирі співчуття нашому сусіду Анатолію
Петровичу Солянику з Талалаївки, його синам Артуру і
Ярославу з приводу тяжкої, непоправної втрати — передчасної смерті їх дружини і матері
ТАМАРИ ОЛЕКСІЇВНИ.
СУСІДИ з вул. Заводська.
Болем у серцях озвалася трагічна звістка про передчасну кончину нашої колишньої сусідки Тамари Олексіївни
СОЛЯНИК із Талалаївки. Глибоко переживаємо, сумуємо і
розділяємо біль непомірної втрати з рідними та близькими
покійної.
Сім’я БЕЖАН.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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%

У зв’язку з відкриттям нових об’єктів ТОВ Служба безпеки «Вітязь» проводить набір на роботу ОХОРОНЦІВ чоловічої і жіночої статей. Метод роботи вахтовий. Проживання і харчування за рахунок роботодавця.
Звертатися за адресою: м. Ромни, вул. Руденка, 10
(2-й поверх). Тел. 068-289-96-94, 050-529-08-03.

КУПЛЮ

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 цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
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.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

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).

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

від виробника швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.

КУПЛЮ

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.
Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки, пральних машин.
Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).
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ВІКНА, ДВЕРІ

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА, ТУАЛЕТИ, літні ДУШІ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

Короткий земний шлях відміряла доля нашій колишній
сусідці Тамарі Олексіївні СОЛЯНИК із Талалаївки — передчасна смерть вирвала з обіймів люблячої родини прекрасну дружину, люблячу маму й бабусю. Глибоко сумуємо,
тужимо і розділяємо неперебутній біль тяжкої втрати з чоловіком Анатолієм Петровичем, дітьми і всіма рідними та
близькими покійної.
Сім’ї В. В. і Л. М. МАРЧЕНКІВ,
Л. М. і С. М. ДЯЧЕНКІВ.
Як жаль, що у сучасному світі мало буває таких чистих
і світлих людей, якою була Тамара Олексіївна СОЛЯНИК,
а для всіх нас просто Тома, Томочка. Не віриться, що вже
ніколи її не буде серед нас, не поговоримо, не затягнемо пісню, не пожартуємо. Сумуємо за Тобою і щиро співчуваємо
чоловіку, синам, всім рідним.
Л. ДЖУР, В. ЛИЗЬКО, П. КАРПОВ, В. ГАПОНЕНКО,
Л. СЕМИЧ, Л. ПЛІЧКО, В. ЛУКАШ.
Тома, Томочка, Томуля… Не можна повірити, що ніби
ниточка, обірвалося життя Тамари Олексіївни СОЛЯНИК
із Талалаївки. Вона була простою робітницею, та мала
вроджений талант психолога — чула кожного, могла порадити, розрадити. Її душа була відкритою до всіх добрих сердець і відчувала зло і підлість. Душа болить і серце плаче.
Нам важко змиритися з думкою про те, що розлука з Тобою
вічна. Скільки людей, які любили і поважали Тебе, прийшли
провести в останню дорогу…
Вічний спокій Твоїй великій душі і царство небесне. Горюємо і розділяємо біль утрати з родиною покійної.
Сім’ї С. І. і Н. В. КОМЛИК, М. В. і Я. С. КОЗЛОВИ.
Тамара Олексіївна СОЛЯНИК була молодшою від нас
за віком, але із нею часто радилися як із старшою. Вона
мала надзвичайну душу і щире серце. Як жаль, що так рано
воно зупинилося. Сумуємо і висловлюємо свої співчуття чоловіку, синам, всім рідним.
Сім’я В. і Г. МОСКАЛЬЦІВ.

Магазин «Товари бджільництва» пропонує інвентар
для бджолярства, медогонки, електромедогонки. Постійно
ЗАКУПОВУЄМО МЕД липи нефарбований (65 грн./кг), ВІСК
(130 грн./кг), ПИЛОК (140 – 150 грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг),
ПРОПОЛІС (650 грн./кг). Обмін воску на вощину.
м. Ромни, вул. Полтавська, 61 (район школи №7),
щодня з 9-ї ранку, понеділок вихідний. Тел. 096-797-52-47.
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.

ПОМИНАННЯ

27 ЛИПНЯ минуло чотири роки,
як пішла з життя дорога, рідна нашим
серцям людина, сусідка, кума, подруга
Алла Миколаївна ЧЕПЕЛЬ із Старої
Талалаївки. Дуже сумуємо за нею, не
можемо забути її доброти, порядності,
поваги до оточуючих людей. Хай земля їй буде пухом, а ми завжди будемо
пам’ятати нашу Аллочку.
Сім’ї ЛУЦЕНКО, ЗУБОВИХ,
ГОПКИ, Т. М. НЕЖЕНЦЕВА.

НЕ ВІРИТЬСЯ і не хочеться вірити, що вже 7 років нема з нами нашого дорогого батька, брата, дяді Сергія
ВАСЮКА з Липового. Перестало битися Твоє добре, турботливе серце. Ти
пішов із життя, залишивши нас у розпачі. Ніколи нам не забути той страшний
день і ту страшну хвилину, коли Ти залишив цей світ. Але здається нам, що
Ти в дорозі, що скоро станеш на порозі.
Прости, що не змогли Тебе спасти, сто
тисяч раз за все прости. Ми не забуваємо Тебе, наш рідненький, згадуєм кожен день. Пам’ять про
Тебе чиста і світла. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Похилиться зажурена калина і
добрим словом люди пом’януть. Хай над Твоєю могилою
світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде
роса — то пам’ять про Тебе. Спи спокійно, наш дорогенький. Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій і Царство небесне. Нехай Тебе згадають добрим
словом усі, хто знав, і пом’януть.
СЕСТРА, РІДНІ.
ВЖЕ 9 днів немає із нами нашої
найріднішої людини — дружини, мами,
бабусі Тамари Олексіївни СОЛЯНИК
із Талалаївки, яка так рано і так несподівано пішла у вічність, залишивши нас
усіх у великому розпачі. Не знаходиться слів, щоб передати всю нашу тугу і
відчай. Ще кілька днів тому ми всі були
щасливі, бо з нами була вона: надзвичайно добра, ніжна, любляча. Із нею у
рідному домі жило щастя. В одну мить
воно покинуло наш дім і вже ніколи не
повернеться, бо Мати не переступить поріг дому, про який
завжди дбала. Ми всі були під Твоїм теплим крилом, і тепер, як ті пташенята, які випали із гнізда… хоч і дорослі.
Спасибі, рідненька, за те, що жила для нас, прости, що не
змогли врятувати Тебе. Ти будеш жити у наших серцях, бо
матері ніколи не помирають, вони живуть у нас. Спочивай,
рідненька, із миром. Низько схиляємо голови над Твоєю
могилою.
Дякуємо всім добрим людям, які розділили із нами
наше непомірне горе.
ЧОЛОВІК, СИНИ, НЕВІСТКА, ВНУЧОК,
ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА і всі рідні.
Виталий Николаевич БИЛОУС
из Матлахового, который работал
в Талалаевском районе.
26.11.1962 – 28.07.2016
Не найти в мире слов описать
наше горе. Не найти в мире силы, чтоб
Тебя подняла. Как жестока судьба, так
с Тобой поступила, как жестока судьба,
что Тебя отняла.
Пришла беда, когда на ждали, пришла беда, когда спала. Я ранним утром
только встала, мне позвонили — нет Тебя. Душа болит и
слёзы льются, а в сердце только боль одна. Отца не стало — всё затихло и изменилась жизнь моя. Слезами горю
не поможешь, а мне и помощь не нужна. Я всё сама пре
одолею, я буду сильной для Тебя. Ушел отец и больше не
вернётся, ушел отец теперь уж навсегда. Я знаю точно —
встретиться придётся, но в этом мире нет больше Тебя. Я
никогда Тебя ведь не забуду, я буду помнить, помнить до
конца Твою походку, волосы, глаза. Такого нет на белом
свете, уже не будет никогда. Осталась память — но она
не лечит, осталась дочка, внук, мама… и жена. Тебя, мой
папочка любимый, мы не забудем никогда.
В вечной скорби все РОДНЫЕ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СПАСИБІ ЗА
ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ РОКІВ ПО ЗАРОБІТКАХ…
ПІДТРИМКУ

ЖИТТЯ ПРОЖИТЬ

«Життя прожити — не поле перейти», — зізнається 52-річна жителька Березівки
Марія Буторін. Їй довелося довгі роки їздити на заробітки та водночас виховувати
п’ятьох дітей. Про свою нелегку долю погодилась розповісти мати-героїня.
Коли я зайшла до оселі Марії Юріївни, там лунав
дитячий сміх, було чути розмови людей. Господиня, як
завжди, заклопотана, адже
скоро обід і сім’ю потрібно
годувати. Внучка весь час
бігала до бабусі, а дев’ятнадцятирічний син Михайло
грався із дівчинкою. Словом,
у хаті вирувало життя.
Родом Марія Юріївна із
села Монастирське, що на
Закарпатті. Зростала вона
також у багатодітній сім’ї,
маючи ще трьох братів. Тому
змалку знала, що таке всяка
сільська домашня робота.
— Як і більшість дівчаток, я із дитинства хотіла
мати сім’ю і виховати трьох
дітей. Та одного разу, їдучи у
потязі, зустріла ворожку, яка
нагадала, що дітей у мене
буде п’ятеро. Я тоді і не повірила, адже під серцем носила уже третє дитя. А тепер із
посмішкою згадую її пророчі
слова…
Зовсім юною чекала
хлопця з армії. Звали його
Юрій. То було перше сильне кохання, яке зародилося
ще у школі. Навіть весілля
планували, але так трапилося, що не дочекавшись двох
тижнів, вийшла заміж за іншого — Василя.
— То було кохання на
все життя, — зізнається моя
співрозмовниця. — Зробивши тоді помилку, шкодую до
сьогодні.
Свою першу дитину, донечку Ярославу, народила
у вісімнадцять. Невдовзі на
світ з’явився син Василь.
— Жили ми не дуже
добре, тому через три з половиною роки із чоловіком
розлучилися. Певно, не

судилося…
Через декілька років Марія вирішила збудувати сім’ю
із іншим чоловіком Андрієм,
тому і одружилась вдруге.
Розповідає, що тоді думала — шлюб тримають діти.
Але це не так. Із другим чоловіком народили двох синів — Миколу та Андрія. Хоч
і сім’я стала більшою, жінка
продовжувала їздити на заробітки, адже це був єдиний
спосіб заробітку із шістнадцяти років.
— За двадцять шість
років я побувала на заробітках у Росії (Вороніж, Ростов,
Ставрополь), в багатьох
регіонах України. Як їхала
у поїзді на заробітки, то старалася тримати себе в руках
і не плакати, але як гляну у
вікно — то сльози самі навертаються. І так було кожен
раз. Знову і знову приходилось переживати розлуку з
дітьми. Працювали тоді на
буряках, будівництві, збирала і сушила горіхи, сливи, а
коли взимку не було роботи,
то їздила у Росію продавати.
Заробляти було дуже тяжко,
тому старші діти їздили зі
мною працювати, а менших
залишала на батьків. Та щоб
хоч трішки полегшити їх становище, я завжди залишала
їх на все готове: дрова нарубані, усі потрібні речі напоготові. Часто відправляла
додому листи, сидячи над
кожним годинами. І з нетерпінням чекала відповіді, бігла на пошту, щоб узяти те
дороге послання від дітей.
Дуже сумувала за ними, та
іншого виходу не було. Тому
набирала бригади людей
(від тридцяти осіб) і їхали
заробляти гроші. За кожного

пропонували мені по 25 рублів, та я грошей не брала,
а натомість вони допомагали
по господарству.
Чоловік пив, крав, тому
і не дивно, що потрапив за
ґрати. Відсидів він три роки
суворого режиму, а Марія
його чекала.
— Після в’язниці він зник
безвісти. Довгі роки я його
шукала, та це не дало ніяких
результатів. Забезпечувати
сім’ю доводилося самій.
Через декілька років у
себе в селі жінка познайомилась із Михайлом — майбутнім чоловіком, з яким вони
обвінчалися. У тридцять
чотири роки народила від
нього хлопчика Михайлика.
Останні пологи проходили
складно, тому робили кесарів розтин.
Як нагорода за всі її старання — її діти, які завжди
жили дружно, рідко сварилися. Старші допомагали
глядіти менших, тому усі
були виховані, відповідальні,
чемні. Ніколи не підвищували голос одне на одного,
не грубили. На щастя, діти
росли дужими, не хворобливими. Та все одно материнське серце не знало спокою. А чоловік почав часто
випивати, тому вдома були
постійні сварки. Не раз міг
збудити дітей посеред ночі і
кричати, щоб вони «розпрягали коней». Мабуть, так і не
зміг прийняти нерідних йому
дітей. Тож зібравши речі і
продавши
господарство,
переїхала у Березівку, де
часто бувала на заробітках.
Люди у селі вже добре знали
Марію, тому допомогли облаштуватись, влаштуватись
на роботу. Говорять про неї

НОВІ ТРАДИЦІЇ

СЕЛО МОЄ – КРАПЛИНКА УКРАЇНИ
Під такою назвою 22
липня Березівка святкувала День села. Дійсно наша
Україна складається з великої кількості таких краплинок, ледь помітних на карті.
Але якщо збільшити масштаб, то відкривається цілий
світ, який вміщає покоління
людей, які жили, творили,
працювали на цій землі. Березівка здавна славиться талановитими і працьовитими
людьми, родючими полями,
мальовничою
природою,
традиційною
українською
гостинністю.
Цього чудового літнього
дня організатори свята радо
вітали своїх односельчан та
гостей в центрі села, біля літньої сцени сільського будинку культури. Ще до початку
свята можна було ознайомитись з виставкою робіт сільських майстринь. Рушники,
ікони, картини, серветки, вишиті нитками і бісером, радо
представили Н. В. Мироненко, В. М. Хлопова, В. М.
Горянська, В. В. Науменко,
В. П. Сенько, М. В. Буторін,
К. В. Бондаренко. Свято почалося програмою сільського будинку культури. Ведучі
свята Мирослава Буторін та
Олександр Співак, учасники
художньої
самодіяльності
Ксенія Бондаренко, Людмила Науменко, Людмила Нікітченко, Оксана Співак, Віталій
Дмитрюк вітали зі сцени односельчан, дарували їм пісні.
Вітали учасників свята
представник народного депутата Валерія Давиденка

Юрій Музика, голова районної ради Юрій Дзюбан,
спеціаліст СТОВ «Батьківщина» Сергій Коломайко.
Валя Співак вручила духмяний коровай агроному СТОВ
«Батьківщина» Володимиру
Бабенку. Сільський голова
Людмила Гавриш відзначила грамотами найактивніших депутатів сільської ради
Сергія Дякончука, Сергія
Гавриленка, Тамару Куленову, працівників установ села
Олександра Топчія, Оксану
Науменко, Оксану Співак,
Світлану Мартіян; подарунками — учасників АТО Володимира Сенька та Олександра Кравченка.
На закінчення святкової
програми журі в складі гостей свята Юрія Музики, Юрія
Дзюбана, Сергія Коломайка
підвело підсумки конкурсу
страв із сала, приготовлених
сільськими кулінарами. Перше місце посіла страва під
назвою «Сало по-європейськи» від працівників ДНЗ
«Берізка».
У подарунок від народного депутата Валерія Давиденка глядачі, учасники

свята отримали морозиво, а
діти до самого вечора мали
змогу розважатися на батуті.
Щирими оплесками вітали глядачі аматорів Дмитрівського будинку культури, які
продовжили свято концертною програмою.
Поки тривала концертна програма, сільський кашовар Сергій Гавриленко
готував смачну та духмяну
польову кашу, працівники
сільської ради та закладів
культури Неля Білокур, Наталія Волошина, Ніна Руда,
Юлія Бережко, Валентина
Бондаренко, Ксенія Бондаренко, Людмила Науменко,
Світлана Мартіян накривали
святкові столи. Щоб ці столи були щедрими, допомогли спонсори свята — СТОВ
«Батьківщина», місцеві підприємці та виробничники,
заготівельники молока.
На завершення свята
для всіх була дискотека.
Майже до самого ранку над
селом лунала музика, і не
тільки молодь крутилася в
запальних танцях.
Людмила ГАВРИШ,
сільський голова.

31 ЛИПНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у с. Корінецьке (в приміщенні Корінецької сільської ради) проводитиме начальник відділу «Талалаївське бюро правової допомоги» Яна Михайлівна МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому о 10-й годині.
15 СЕРПНЯ ц. р. у приміщенні Відділу у Талалаївському
районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області (вул. Центральна, 5 смт Талалаївка) керівником Головного управління Держгеокадастру в області буде
проведено виїзний прийом громадян.
Початок виїзного прийому — 11 год. 00 хв.

тільки хороше. Адже у 2014
році вона отримала звання
«Мати-героїня».
— Їздити на заробітки я
перестала, вже восьмий рік
працюю у продуктовому магазині в селі. Саме у Березівці відсвяткували три весілля
дітей. Дуже радію, що вони
змогли створити свої родини
саме тут. Утішаюся онукам,
яких уже семеро, і допомагаю у вихованні. Зовсім не
шкодую про переїзд, тільки
сумую за родичами і сином
Василем, який залишився
на Закарпатті. У нього там
теж своя сім’я — має хорошу дружину і двоє діток.
Дуже радію, коли приїжджає
в гості. Тривожать тільки побутові проблеми, наприклад

— не маю землі на сінокіс.
Навіть для корови немає
трави, тому змушена ходити
до сусідів, просити допомоги у них. Сподіваюся, що ця
проблема скоро вирішиться.
На жаль, здоров’я підводить.
Вже п’ятнадцять років хворію на цукровий діабет. Можливо, якби переїхала раніше,
почувалася б краще.
Я знайшла втіху і любов у
своїх дітях. Адже на кожного
з них я завжди можу покластись, вони ніколи не відмовлять і завжди допоможуть.
Мої діти — моя гордість.
Тетяна ЛЕЩЕНКО.
с. Березівка.
На фото Тетяни
ЛЕЩЕНКО Марія БУТОРІН
із внучатами.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 липня — с. Скороходове, вул. Братів Головенків, вул.
30-річчя Перемоги; с. Слобідка, вул. Калинова, вул. Польова, вул. Червона.
2 липня — с. Березовиця, с. Петькове; с. Степанівське, с. Рябухи (села повністю); с. Стара Талалаївка, вул.
Гора, вул. Соляниківка, вул. Горького.
3 липня — смт Талалаївка, вул. Садова, 5, вул. Польова, вул. Мічуріна, вул. Суворова, вул. Пирогова; 1, 2,
3-й пров. Пирогова; вул. Гагаріна, вул. Маяковського, вул.
Паркова; 1, 2, 3-й пров. Парковий; вул. Перемоги, вул. Заруддя, вул. Заводська, вул. Чкалова, АЗС «Avantazh», АЗС
«Nova», СТО, с. Жолобок (село повністю).
3 липня — с. Болотниця, вул. Гагаріна, вул. 40-річчя
Перемоги, вул. Миру, вул. 8-го Березня, ПСП «Лан», будинок престарілих (9:00 – 15:30).
4 липня — смт Талалаївка, вул. Пушкіна; с. Слобідка
(село повністю) 9:00 – 16:00.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Доброго дня, шановна
редакція «Трибуни хлібороба»! Дуже хочу на сторінках вашої газети висловити
вдячність депутату Верховної Ради України Валерію
Миколайовичу Давиденку та
керівникам району.
Я працюю в Талалаївському районному будинку
культури на посаді звукорежисера понад 20 років.
Головна мета моєї роботи
— створити в аудиторії відповідний настрій і сприйняття завдяки якісній роботі звукової апаратури.
Нещодавно
я
став
учасником обласного семінару-практикуму
звукорежисерів. Приємно було
поспілкуватись із колегами,
поділитись досвідом роботи.
Зрозуміло, щоб відтворювати якісний звук, потрібна
сучасна апаратура. І дуже
добре, що завдяки депутату
Верховної Ради України по
нашому округу Валерію Давиденку та голові РДА Анатолію Дупі декілька місяців
тому для нашого РБК придбано радіомікрофони, дві
активні акустичні системи з
вмонтованими акумуляторами, процесорами ефектів,
радіосистемами з мікрофонами, які доречно використовувати у вокальній студії, на
репетиціях естрадного гурту
або ж для мобільності у виїзних концертних програмах.
Особливо приємно, що
підтримка закладів культури, й зокрема РБК, є постійною, бо вкотре за сприяння
голови районної ради Юрія
Дзюбана та голови РДА Анатолія Дупи на значну суму
придбано якісну, потужну
звукову апаратуру, а саме —
дві активні акустичні системи
зі стійками для проведення
дискотек, а для концертів —
мікшерний пульт з вмонтованим підсилювачем, акустичні
системи — топи й сабвуфери, підсилювач потужності з
кросовером під низькочастотні акустичні системи, радіосистему з мікрофонами та
довгоочікувані сценічні монітори, що дуже важливо для
артистів, учасників художньої самодіяльності, бо вони
чітко чутимуть свій виступ на
сцені. Відповідно, і глядачі
позитивно, ще з більшою
приємністю сприйматимуть
концертні програми, зустрічі,
бо якість звуковідтворення
при такій апаратурі — на високому рівні.
Юрій ШТИМ,
звукорежисер РБК.

СЛУЖБА – 101
НІЧНА ТРИВОГА

Вночі 22 липня до Служби порятунку «101» в районі
надійшло повідомлення про
пожежу грубих кормів гр. З.,
що в Скороходовому. На момент прибуття відділення 21
ДПРЧ вогнем були охоплені
сіно та частково сінник. Ще
до прибуття рятувальників
власники разом із сусідами
почали гасити пожежу та
не дали розгулятися вогню.
Звичайно, частину кормів
знищено, інші не придатні
для використання за призначенням, але наслідки могли
бути і трагічніші.
З початку року на території району зафіксовано
30 пожеж.

ЖНИВА – ПОЖЕЖО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД

В районі триває зерно
збиральна кампанія. Період

жнив співпадає із найспекотнішим періодом усього літа,
коли над хлібною нивою зберігається загроза виникнення пожеж і питання захисту
врожаю від пожеж дуже актуальне. Рятувальники спільно
із представниками районних
ЗМІ провели рейдові перевірки дотримання правил пожежної безпеки під час жнив.
Виявлено, що керівництвом
сільгосптовариств
проводиться відповідна робота по
покращенню пожежної безпеки на об’єктах та на відповідних територіях, в результаті чого не було допущено
пожеж та інших надзвичайних пригод. Але трапляються
випадки нехтування правил:
не вся техніка, а також об’єкти, забезпечені первинними
засобами пожежогасіння відповідно до норм; не всі хлібні
поля в місцях прилягання їх

до лісових масивів, автомобільних шляхів обкошені та
оборані; поблизу полів відсутні таблички з попереджувальними написами щодо
профілактики пожеж; є питання щодо утримання електрогосподарства в належному стані. Фактів спалювання
стерні та післяжнивних залишків, розведення багать
на полях виявлено не було.
Також враховуючи суху
та спекотну погоду, небезпека є й для лісів, ярів, боліт, в
тому числі з покладами торфу. Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної
безпеки, будьте обережними
у поводженні з вогнем, не
спалюйте суху рослинність
та не залишайте вогонь без
нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.
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НІ ПУХУ, НІ ПЕРА!

ВД АЛОГО ПОЛЮВАНН Я!

Уже сьогодні можна
починати до нього готуватися, щоб наступної суботи, 5 серпня, рівно о 18-й
бути там, де водяться дикі
качки і всяка несвійська
птиця, яку дозволено взяти на рушничний приціл —
розпочинається мисливський сезон на пернату
дичину.
Днями полювання, як і в
минулі роки, визначені су-

ВАШЕ
ЗДОРОВ’Я

ГОДУВАННЯ
ГРУДДЮ

Грудне молоко — ідеальне харчування для новонароджених і немовлят. Воно
дає немовлятам всі поживні
речовини, необхідні для здорового розвитку, забезпечує
і містить необхідні антитіла,
які допомагають захистити
їх від поширених дитячих
хвороб, таких як діарея і пневмонія (дві основні причини
дитячої смертності у всьому
світі).
ВООЗ рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших шести
місяців життя. Воно повинно
початися вже протягом години після народження і бути
«на вимогу» дитини. Пляшок
або пустушок слід уникати.
Грудне
вигодовування
приносить користь матерям,
оскільки пов’язано з природним методом контролю над
народжуваністю (98% захисту від небажаної вагітності
в перші шість місяців після
народження). Воно знижує
ризик раку молочної залози і
яєчників, діабету II типу і післяпологової депресії. Грудне
вигодовування сприяє здоров’ю мами і малюка.
Щорічна
літня
акція
«Тиждень підтримки грудного
вигодовування» в усьому світі проводиться, починаючи з
1-го серпня. Дата проведення «Тижня підтримки грудного вигодовування» обрана не
випадково, цього дня в 1990
році була прийнята Декларація про захист, заохочення та
підтримку грудного вигодовування. Цю Декларацію підписали 32 країни і 10 агентств
ЮНІСЕФ.
Проходить ця акція під
егідою WABA — Міжнародного Союзу, що об’єднує організації та приватних осіб,
які вірять у право матері на
годування дитини грудьми
і право дитини харчуватися материнським молоком.
Ця організація присвячує
свою роботу захисту, освіті
і підтримці цих прав. WABA
працює в тісному співробітництві з ЮНІСЕФ.
Всесвітня акція «Тижня
підтримки грудного вигодовування» була задумана як
один із стратегічних методів
популяризації та підтримки
природного вигодовування
дітей, для пожвавлення і відновлення в умовах втраченої
традиції — годувати діток
грудьми.
Василь ДЕМ’ЯНЕНКО,
сімейний лікар.

ПРОДАЄТЬСЯ
ШИФЕР 8-хвильовий,
новий. Ціна 110 грн./шт.
Тел. 096-173-42-45.

бота, неділя та середа. До
нього допускаються лише
ті мисливці, які мають необхідні документи на право
відстрілу, передбачені ст. 14
Закону України «Про мисливське господарство та
полювання».
Полювання на пернату дичину в лісових угіддях
МРП «Бахмацьке» ЧОО
УТМР заборонене. На мисливських собак повинні бути

паспорти з відміткою про
щеплення тварин проти сказу. Всім любителям полювання чудових мисливських
трофеїв, здоров’я і бадьорості, справжнього задоволення від перебування на
лоні природи. І ні пуху вам,
ні пера!
Віктор СОЛЯНИК,
голова райорганізації
УТМР, мисливствознавець
МРП «Бахмацьке».

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

Стрекочуть жатки
за моїм селом.
В їх голосі — надія
і тривога.
Хлібам рясним б’є
селянин чолом,
Надіючись на себе
і на Бога,
І на свої долоні,
мозолі, —
Ідуть дощі, хоч їх ніхто
не просить —
Всі — в полі, наче
вимерло в селі:
Село скиртує, сіє, оре,
косить.
Благословенна мить
іде, гряде
І множить хліба
життєдайну силу.
Всміхається колосся
золоте,
Співає пісню
хліборобську милу.
Як вмочать вуса ячмені
в росу,
І жнивної симфонії
акорди

Приглушить вечір, —
відкладе косу
Жнивар натомлений
і озирнеться гордо:
Куди не кинеш погляд
— пшениці
Стоять стіною,
важчають в покосах.
Зерно янтарне грає
у руці
І ллється на токах
під ноги босі.
Гойдає сон на крилах
тиха ніч,
Полоще коси в польовій
криниці.
А як росу світанок скине
з пліч,
Сюди жнеці ідуть води
напиться.
І жатки знов
стрекочуть за селом,
В їх голосі — надія
і тривога.
Хлібам рясним б’є
селянин чолом,
Надіючись на себе
і на Бога.
Віктор КЛИМОВ.

УСТАНОВКА
безлімітного Інтернету —
абонплата від 40 грн.;
супутникових
антен:
РЕМОНТ та РОЗКОДУВАННЯ каналів VIASATExtra TV.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 100 000 грн.
від провідних банків
України.
На вигідних умовах.
Можливість дострокового погашення.
Адреса: вул. Вокзальна, 5 (магазин «Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.

цього я бажаю у цей день
Тобі!
Кума ВАЛЕНТИНА
з Корінецького.
* * *
28 ЛИПНЯ святкував
свій 50-річний ювілей наш
дорогий син, коханий чоловік, люблячий тато й дідусь Юрій Миколайович
СТУПНИК із Красного Колядина. Наш славний і рідний, найкращий у світі, з

КУПЛЮ

ДРОВА рубані з
доставкою.
Тел. 2-24-98.

лові прокрути: дівчат — греблю гати, а йому
— Свєта і Свєта! Влюбився! Зараз мне в руці
материн лист, напився б із досади — так не
п’є. Свєта-Свєта, що ти наробила?! Та ні, Миколо, сам дурень! Що вже тепер?..
Поїзд засіпався, як у пропасниці, і вкляк
якраз проти вокзалу, наче злякався несамовитого жіночого крику, що різонув по сонній
байдужості вагонів. Він би й серед тисяч
узнав цей голос — от тобі й маєш, Миколо,
сон. «Ну, чого прикипів? — напирали ззаду.
— Сходитимеш ти чи ні?..»
Уже й не знає, як опинився за вокзалом.
Не чув і не бачив нічого — тільки цей несамовитий крик, тужна музика і довгий натовп
темніших за ніч людей. І Свєта, наче поранена птаха, тіпається над маленькою домовиною. О Боже, це ж її дитина!
— Синочку мій рідненький, кровинко моя
безталанна, та куди ж тебе
везуть, куди від мене забирають?! — питалася в
Бога, питалася в неба, питалася в людей страшна у
своєму горі Світлана. — Господи, людочки, за
що мені така кара?!
Вона не вмовкала всю дорогу — вже й
голосу і сліз не було, тільки хрипіла і кричали очі. «Синку, маленький мій, — горнулась
до холодного личка, — посміхнись до мами!
О-о-й!..»
Аж морозом Миколу обсипало. Він так
і доплентав із валізами, що обривали йому
руки, до самого цвинтаря. Тихо плакала
дощем природа, плакала музика і плакали
люди, а Світлана і зовсім як божевільна зробилася. Уже біля ями прикрила собою дитину
й нікому прощатися з нею не дає. «Спи, синочок, спи, ріднесенький, скоро мама прийде
до тебе», — не чує, що говорить, і безтямними очима нишпорить по людях, нишпорить:
як же це, чому так із нею? Хтозна чи й узріла — швидше вгадала Миколу: «Де ж ти так
довго їздив, Колю? — видихнула біль. — Бач,
синок у нас»…
Син?! Не Микола скрикнув — серце
скрикнуло. Упали валізи, упав на коліна Микола: мій син?! Заніміли люди. І тільки тепер
помітили як, мов дві краплі води, два Миколи між собою, хіба що велика одна, а друга
маленька. Об домовинку розбивалися німе
Світланине голосіння, важкі Миколині сльози,
тихі краплі дощу і грудки сирої землі. І навіть
сич не залетів порадіти з чужого горя.
Михайло БАРВІНОК.

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

ПОДЯКА

На початку літа у нашій
сім’ї трапилось нещастя —
моя внучка, яка навчається
у Козелецькому технікумі,
сильно травмувала ногу. Лікуватись довелось і в обласній, і в столичній лікарнях.
Лікування, звісно, було дуже
дороге, ми б сім’єю не змогли зібрати стільки коштів. На
нашу біду відгукнулися добрі люди. За їх чуйне серце
і підтримку ми щиро вдячні
сусідам та небайдужим жителям села Стара Талалаївка,
колегам по Староталалаївській і Харківській школах,
відділу освіти та педагогічним колективам всіх шкіл
району, виконкому селищної

НОВЕЛА

НА СВІТАННІ Миколі привиділася Світлана. Страшно так привиділася. Наче десь бредуть вони гиблим болотом — і ні кінця тому
болоту, ні краю. Та ще й гать така вузесенька,
що півкроку вбік — і поминай як звали. Він
— попереду, Світлана — за ним. А вгорі сич
біду згукує. Та щезни ти, клятий, тут і так ноги
не витягнеш. «А-а-а!» — йшла Свєта і вже не
йде, Микола бачить тільки руку, що тягнеться до нього, тягнеться і ніяк дотягнутися не
може. Він хапає її і — на себе з усіх сил. А то
не рука зовсім, а бульки із трясовини. І сич,
як не сказиться, — радіє, що таки накликав
біду…
І приверзеться ж! Цілісіньку дорогу Микола ніяк не міг відійти від дурного сну. Що б
то значило? Щось із Свєткою? Любила вона
його, кріпко любила. Нікого іншого біля себе
не бачила, тільки він один, тільки він — перший хлопець в їхньому
пристанційному
селищі.
А Микола хтозна, ну, красива Свєта, ну, в руках у
неї вся робота горить, так
і Оксана така, і Марина, тішився з того, що
дівчина йому всю душу віддає, попестив нічку-другу її довірливість на запашній отаві у
дядьківському сіннику — за манатки і, ні слова, ні півслова (взагалі мовчазний уродився),
подався шукати де в яких краях довша грошина. І вона б із ним хоч на край світу. А — не
покликав! За мотузку — і в сарай. «Здуріла
дівка, — тітка Нінка вирвала налигачку з доччиних рук і по плечах, по плечах — я тобі дам
вішатись! Хлопців мало?! На Миколі світ клином зійшовся?! Паразітка!»
А й справді! Ну й хай, назло йому! Дмитро-приїжджий, бачить же як сохне за нею,
тільки підійти боїться. «Дім, чого ти, я не кусаюсь, може сходимо кудись?» — першою
зайняла хлопця. «Так ти ж із Миколою», — аж
не повірив. «Ти його бачиш? Я не бачу!»… І
швидко, після Пречистої, зійшлися, а під майські колихали Миколку.
Микола дізнався про це з материного листа. «Дурацюга ти дурацюга! — лаяв себе на
чому світ стоїть. — Сюрпризу тобі для Свєтки захотілось, з повними кишенями грошей
стати перед її закохані очі, і під білу ручку до
ЗАГСу. От і маєш сюрприз!» Нащо тепер ті
гроші, як Свєтки нема — не його уже Свєтка!
Сім’я у неї! Аби хто з друзяк ще тоді, дома,
сказав, що ти, Миколо, без Свєтки не проживеш і дня, він би покрутив пальцем біля
скроні: «Ти що, зовсім?», а тут, хоч дірку в го-

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
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НЕЩОДАВНО відзначила своє 65-річчя Галина Миколаївна ВАСИЛЬЧЕНКО з
Красного Колядина. З днем
народження щиро вітаю,
щастя й здоров’я Тобі я бажаю. Хай сміється доля, як
калина в лузі. Нехай будуть
поруч добрі, вірні друзі. Нехай Тебе щастя, як дощ,
обливає, радість завжди
ласкою стрічає. Нехай Тебе
любить, хто милий душі —
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Тобою нам завжди затишно і
світло. Ти гарний господар і
батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що
вмієш підтримати словом і
ділом, що в рідному домі надійно та щиро. Живи нам на
радість у щасті та мирі! Хай
Бог милосердний з високого
неба дарує усе, чого Тобі
треба. А Матінка Божа — цариця свята — дарує щасливі
і довгі літа!
З любов’ю МАМА,
ДРУЖИНА, ДОЧКА та СИН
із сім’єю.

ради, сусідам з вулиці Енергетиків у Талалаївці, всім
рідним, кумам, подругам,
хрещеним, однокурсникам і
колективу технікуму, зокрема
однокурснику М. М. Співаку,
керівникам господарств І. А.
Марченку, П. С. Дупі, народному депутату Валерію
Давиденку, колишнім моїм
співробітникам із сільгоспхімії, підприємцям із Талалаївки. Спасибі вам, добрі люди.
Добрі справи завжди повертаються сторицею. Бережіть
своє здоров’я і здоров’я своїх дітей. Хай вас і ваші сім’ї
обминають негаразди і біди.
Бабуся Л. І. СУХОМЛИН,
сім’я Н. М. ТОВКАЧ.

Чернігівська міськспоживспілка повідомляє про
проведення аукціонних торгів з продажу:
1. Лот. Нежитлове приміщення магазину в смт Талалаївка, вул. Перемоги, 73а, загальною площею 225,9 кв. м.
Площа земельної ділянки — 0,1000 га (кадастровий номер 7425355100:03:001:0722).
Стартова ціна продажу 75000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону — 7500 грн., наступні кроки —
1000 грн.
2. Лот. Нежитлова будівля магазину «Товари повсякденного попиту», «А1», в с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, будинок 141, Талалаївського району.
Площа земельної ділянки — 0,1000 га (кадастровий номер 7425384000:04:001:0323).
Стартова ціна продажу 22000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону — 2200 грн., наступні кроки —
1000 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються при умові сплати претендентом реєстраційного внеску у розмірі 170 грн. без
ПДВ та гарантійного внеску у розмірі 10% від стартової ціни
лота без ПДВ та надання копій документів: для фізичних осіб
— паспорта та ідентифікаційного номера; для юридичних
осіб — витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва
платника податку, наказу про призначення керівника, Статуту.
Кінцевий термін реєстрації заявок 09.08.2017.
Торги відбудуться 15.08.2017 об 11 годині за адресою:
м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, кімната 810.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на рахунок міськспоживспілки №26007051420159 в Чернігівське
РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, ЄДРПОУ 40268466.
Довідки за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги,
139, кімната 811. Тел. 3-60-19.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ сорок днів тяжкої скорботи і печалі, як пішов
у вічність наш дорогий чоловік, батько та дідусь Микола
Костянтинович РОЙ з Талалаївки. Перестало битися Твоє
добре серце, у котрому вистачало тепла для всіх. Схилившись над Твоєю могилою, гаряча сльоза тече по щоці. Як
не хочеться вірити, таточку милий, що в цій могилі знаходишся Ти. Скорились ми гіркій, зрадливій долі, у пам’яті
живий навіки з нами Ти. Як крапельку безмежної любові,
від нас, рідненький, цей останній дар прийми. Нехай у цей
день згадають добрим словом усі, хто Тебе знав. Спи спокійно. Нехай земля Тобі буде лебединим пухом, а душі —
Царство небесне.
ДРУЖИНА, СИН, НЕВІСТКА, ВНУК.
Колектив бібліотечних працівників району щиро співчуває бібліотекарям Березівської сільської бібліотеки
Людмилі Іванівні Топчій і Світлані Олександрівні Мартіян
з приводу непоправної втрати — раптової смерті чоловіка
і батька
Олександра Миколайовича ТОПЧІЯ.
Раптово пішов із життя наш дорогий однокласник
Олександр Миколайович ТОПЧІЙ із Березівки. Сумно і
боляче.
Саша, Шурик, Олександр. Ми Тебе всі дуже любили, в
нашій пам’яті Ти назавжди залишишся веселим і життєрадісним. Щиро співчуваємо рідним і близьким Олександра
Миколайовича з приводу тяжкого, непоправного горя.
ВИПУСКНИКИ Березівської школи 1971 року.
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