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ШКОЛ А,

ПОНІРСЬКУ ШКОЛУ НЕ ЗАКРИЛИ,
ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ НЕ ПРИЗНАЧИЛИ

ОСЬ

І

К Л АС …

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, БАТЬКИ, УЧНІ
ТА СТУДЕНТИ!

Із чергової позачергової сесії районної ради

Останнім часом сесії районної ради відбуваються,
можна сказати, часто. 25
липня, 31 липня, 29 серпня — цього разу 17-а позачергова сесія Талалаївської
районної ради скликана за
ініціативи депутатів районної
ради. Із 26 депутатів участь
у ній взяли 16. Головував
очільник районної ради Юрій
Дзюбан, який повідомив, що
в порядку денному позачергової сесії — одне питання:
про скасування-відміну рішення 15 сесії районної ради
про ліквідацію Понірської
школи I-II ступенів. Депутат
Володимир Киричок запропонував проголосувати за
включення до порядку денного іще одного важливого
питання — призначення головним лікарем ЦРЛ Миколи
Бандурака. Депутати проголосували «за».
Головуючий представив
присутніх в залі депутатів обласної ради від РПЛ Валерія
Гавриленка та Олену Шинкаренко, помічника-консультанта народного депутата
Олега Ляшка Віктора Копачевського, інших представників цієї політичної сили.
Також на сесії були присутні
жителі Понір — переважно
батьки учнів.
Депутати та всі присутні
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих Героїв в Іловайській трагедії (29
серпня 2014 р.).
Майже три години депутати і не депутати обговорювали шкільну тему. Начальник
відділу освіти райдержадміністрації Оксана Плюта надала інформацію про дану
школу, повторивши по суті
те, що занотовано у рішенні
районної ради «Про ліквідацію Понірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Талалаївської районної ради
Чернігівської області» від 25
липня ц. р. Перш за все, необхідність прийняття цього
рішення викликана тим, що
у школі залишилося всього
19 учнів, а фінансування за

рахунок освітньої субвенції
можливе тільки за умови 25
і більше дітей. А ще — неналежне матеріально-технічне
забезпечення, забезпечення
педагогічними працівниками
і т. п.
На момент проведення
сесії надійшло 10 заяв від
батьків, які хочуть, щоб їхні
діти навчалися в цій школі.
Для того, щоб пересвідчитися, що ці заяви дійсні, головуючий оголосив 15-хвилинну
перерву, після якої Оксана
Плюта повідомила результати перевірки заяв. Вони
дійсні, але деякі викликають
сумніви. Та все ж вона оголосила, що станом на 1 вересня
загальна кількість учнів, які
будуть навчатися у Понірській школі, складає 25 учнів.
Голова районної державної адміністрації Анатолій Дупа теж висловив свою
думку з цього питання. Якщо
депутати скасують рішення
про ліквідацію школи, вона
залишиться до створення
ОТГ, а потім вирішувати громаді, зможе вона утримувати
цю школу чи ні. Головне, на
його думку, щоб діти отримували якісну освіту.
Слухали депутати і директорів Понірської школи
Анатолія Сиволожського і
Красноколядинської — Едуарда Сокола. Адже, якщо у
Понірській школі додасться
кілька учнів, то у Красноколядинській їх стане менше.
Своє слово мали заступник голови РДА Лариса
Шевченко, начальник фінансового управління РДА
Валентина Горкавенко, депутати Володимир Лукаш,
Володимир Киричок, Василь
Матвієнко.
Представники
батьківського комітету Понірської школи впевнено
говорили, що вирішувати фінансові проблеми їм обов’язково допоможе місцеве ТОВ
«Понори».
Депутати обласної ради
Валерій Гавриленко та Олена Шинкаренко сказали своє
слово на підтримку громади

СТОВ АФ «Горизонт» запрошує на роботу,
 ЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКА, КОНЮХА, ОХОРОНЦІВ,
Е
ФУРАЖИРІВ. За додатковою інформацією звертатися
за тел. 067-756-42-73, 095-507-98-34.

села, яка прагне зберегти в
селі школу. Валерій Петрович наголосив на тому, що
на його думку, проблема із
школою виникла на підставі особистісних конфліктів,
яким давно час покласти
край, адже вони нікому не на
користь.
В результаті обговорення
15 депутатів проголосували
за відміну попереднього рішення про ліквідацію школи,
утрималася від прийняття
такого рішення депутат, начальник відділу освіти Оксана Плюта.
Приступивши до розгляду другого питання «Про
призначення головного лікаря комунальної організації
«Талалаївська центральна
районна лікарня», депутати вважали за доцільне
заслухати спочатку кандидата на цю посаду Миколу
Бандурака.
Микола Васильович все
своє трудове життя працював у районній лікарні лікарем-хірургом, завідуючим хірургічним відділенням. Нині
на заслуженому відпочинку.
Він повідомив присутнім,
що у нинішній, надто складний для лікарні час, вважає
за доцільне повернутися
до роботи в новій іпостасі. Для цього має бажання і
можливості.
«За» призначення його
головним лікарем проголосувало 12 депутатів, 3 — утрималося, один депутат (із 16
на початок сесії), залишив
засідання. Отож, рішення
про призначення головного
лікаря не прийнято.
Олександра ГОСТРА.

Щиро ваш — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.
ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ

Перший вересневий день традиційно
розпочинається святом знань, яке приходить у кожну родину. В освітянських закладах стартує новий навчальний рік. Особливим є цей день для першокласників, які
вперше переступають шкільний поріг, і для
майбутніх випускників, котрі невдовзі обиратимуть свій шлях у житті. Ми бажаємо
першокласникам вдалого старту, не зупиняйтеся на півдорозі, впевнено підкоряйте
вершини наук, шануйте педагогів — вірних
порадників і наставників.

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!

З нагоди вашого професійного свята —
Дня підприємця, прийміть найщиріші вітання та побажання успіхів у вашій діяльності!
З кожним роком підприємництво все активніше проявляє себе в різних сферах нашого
життя, залучаючи все більше енергійних, ініціативних людей.
Бути підприємцем — це особлива праця,
де успіх залежить від власних сил, розуму
та вміння будувати бізнес. Створення нових

робочих місць, забезпечення населення необхідними товарами й послугами, благодійна діяльність — все це складові вашої участі в розвитку нашої держави. Висловлюємо
вдячність за вашу наполегливу працю та
активну громадську позицію, високий рівень
професіоналізму та ініціативність.
Шановні підприємці! Бажаємо вам нових
ідей та успішних проектів, і звісно, всім нам
— миру, добробуту та злагоди.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ,
ПІДПРИЄМСТВ АГРОВИРОБНИКІВ!
Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області повідомляє про проведення в смт Срібне та м.
Прилуки мобільних консультативних пунктів з питань захисту прав землевласників та землекористувачів.
Проведення виїзних заходів планується на 6 вересня
ц. р., з 10:30 до 12:00 год. в приміщенні Срібнянської
районної державної адміністрації за адресою: (смт
Срібне, вул. Миру, 43) для жителів Срібнянського та Талалаївського районів та з 12:30 до 15:00 в приміщенні
Прилуцької районної державної адміністрації за адресою: (м. Прилуки, вул. Київська, 220) для жителів Прилуцького та Варвинського районів.
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Безмежна вдячність освітянам за їх наполегливість і сумлінність у вихованні справжніх патріотів України. Адже любов до Батьківщини починається зі шкільного порога, з
пізнання рідного краю, з мудрого слова вчителя. Переконані, спільними зусиллями ми
виведемо освіту на європейський рівень, гарантуємо успішне майбутнє нашої держави.
Прийміть щирі вітання з Днем знань! Зичимо миру й злагоди вашим родинам, міцного здоров’я, добробуту, а також успіхів у
навчанні!
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За даними http://sinoptik.ua

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ ТА ВСІ БАЖАЮЧІ!
Запрошуємо до участі у святкуванні з нагоди Дня підприємця, яке відбудеться 2 вересня у районного будинку
культури.
Початок об 11:00 год. У програмі: привітання представникам сфери малого бізнесу району, вручення подяк та грамот, святковий концерт.
Сектор економічного розвитку
райдержадміністрації.
Центральна виборча комісія (ЦВК) України 18 серпня призначила перші вибори глав і депутатів в 202
об’єднаних територіальних громадах.
ЦВК призначила вибори на 29 жовтня 2017 року і оголосила про початок виборчого процесу 9 вересня 2017 року.
За відповідну постанову проголосували 12 присутніх членів
комісії.
Зокрема, у Вінницькій області відбудуться вибори в 9
ОТГ, у Волинській — 19 ОТГ, в Дніпропетровській — 19 ОТГ,
в Донецькій — 2 ОТГ, в Житомирській — 13 ОТГ, Закарпатській — 1 ОТГ, Запорізькій — 10, Івано-Франківській — 8,
в Київській — 4 ОТГ, в Кіровоградській — 6 ОТГ, в Луганській — в 4 ОТГ, у Львівській — 8, в Миколаївській — 1, в
Одеській — в 11 ОТГ, в Полтавській області — 12 ОТГ, в
Рівненській — в 5, в Сумській — в 9 ОТГ, в Тернопільській
— в 4, в Харківській — в 7, в Херсонській області — в 10, у
Хмельницькій — в 7, у Черкаській — 15, у Чернівецькій — в
4 ОТГ, в Чернігівській — в 14 ОТГ.
Всього в перших виборах в 202 громадах 29 жовтня
участь зможуть взяти 1 млн 360 тис. чоловік, тобто 4% всіх
виборців України.
В травні поточного року Кабмін профінансував ЦВК для
проведення місцевих виборів в Україні.
За інформацією ЦВК.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

2 вересня 2017 року

ОСВІТА
СТАРТУВАВ новий навчальний рік. Що він нам усім
несе, а передусім учням,
батькам та вчителям. Останнім часом, якщо заходить
мова про освіту, доводиться
чути слово «реформа». А в
наших реаліях це слово, як
правило, викликає швидше
тривогу, а не надію на покращення. Ну що ж, давайте разом спробуємо розібратися
з черговими змінами на цей
раз в системі освіти.
Ні для кого не новина,
що протягом багатьох років спостерігається стійка
деградація освітньої галузі.
Через
неконкурентні умови
праці педагогічні спеціальності
вищих навчальних закладів
не користуються великою
популярністю у випускників
шкіл. З цієї причини в багатьох школах значна кількість
учителів змушена викладати
декілька предметів. Багато
років майже не оновлюється
матеріальна база закладів
освіти. Зміст освіти все більше відривається від потреб
суспільства та економіки. І
тому реформування в галузі
освіти є однією з найактуальніших проблем нашого
співіснування.
14 грудня 2016 р. міністр
освіти і науки України Лілія
Гриневич на засіданні Уряду
представила нову концепцію розвитку освіти під назвою «Нова українська школа». Як зазначила у своєму
виступі міністр, ідея реформи передбачає введення
12-річної шкільної освіти,
яка складатиметься з початкової освіти тривалістю
4 роки, базової середньої
освіти тривалістю 5 років,
яка здобуватиметься в гімназії, і профільної середньої
освіти тривалістю 3 роки,
яка здобуватиметься в ліцеї чи закладах професійної
освіти. Згідно з концепцією,
перехід на 12-річне навчання та старт нової української
школи передбачається вже
в 2018 – 2019 навчальному
році. У рамках реалізації цієї
програми Верховна Рада
прийняла в першому читанні
Закон України «Про освіту».
Є надія, що на початку вже
нинішнього вересня народні

депутати приймуть цей закон в цілому.
Водночас влада вирішила ускладнити собі життя і
провести реформу освіти разом з реформою децентралізації. Даний проект передбачає укрупнення сільських
шкіл та створення опорних
шкіл. Це нова система якісної
освіти для дітей, які навчаються в маленьких містечках
та селищах. Водночас в усіх
регіонах будуть створюватися опорні школи за всіма
сучасними стандартами, із
кваліфікованим
кадровим
складом. Кожна така школа

МАЙЖЕ чверть віку віддала бібліотечній справі
наша колега, колишня завідуюча Червоноплугатарською сільською бібліотекою Любов Костянтинівна
ЛИТВИНЕНКО, якій 28 серпня виповнилось 80 років.
Любов до книги, наймудрішого джерела життя, вона
передала сотням, а можливо
й тисячам своїх послідовників, які в невеличкій сільській
бібліотеці впродовж років
черпали краплини духовного
збагачення. Багато з них розлетілося по далеких світах,
та нерідко душею линуть
сюди, у світ свого дитинства
і з вдячністю згадують її. Ми
вітаємо Любов Костянтинівну з поважним ювілеєм.
Нехай дарують радість Вам
літа, душа хай завжди буде
молодою, нехай веселка
в небі розквіта й джерела
б’ють з цілющою водою. Хай
щирі друзі в Ваш приходять
дім, хай буде тепло і світло у
нім, хай з роками не згаснуть
струни серця і очі радісно
блищать, немов озерця.
Профспілковий комітет працівників культури,
бібліотечні працівники
району.
* * *
28 СЕРПНЯ святкували
свої дні народження наші
колеги — медсестри інфекційного відділення районної лікарні Зоя Григорівна
СЕРДЮК та її сестра Алла

Григорівна СЕНЧА. Хай
доля ваша піснею зліта, розквітне цвіт калиною у лузі,
хай будуть щедрими літа на
щастя, на здоров’я і на друзів. Людської шани зичимо
й тепла, достатку, злагоди і
дружби у родинах, щоб вся
біда у безвість відійшла, лиш
радість залишалася віднині.
Завідуюча інфекційним відділенням лікарні
Вікторія НЕСИН та весь
колектив відділення.
* * *
28 СЕРПНЯ виповнилося 80 років нашій дорогій
матусі і бабусі Любові Костянтинівні ЛИТВИНЕНКО
з Червоного Плугатаря. Ми
горді і щасливі тим, що доля
послала нам таку маму і бабусю. Вона для нас — взірець дружини, жінки, матері.
Вклоняємося Вам низько за
все тепло і добро, що віддавали нам роками. І найбільше побажання — ще довго
живіть, бо доки є мама, є світ
за віконцем, бо доки є мама,
ми, незважаючи на роки, ще
всі діти. Хай доля намітить
Вам років багато, відпустить
здоров’я, щастя й добра!
Хай повниться ласкою рідная хата, багато в ній буде
людського тепла!
З любов’ю ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
З ПРИХОДОМ осені
зустрічає свій день народження, а цього року 80-річний
ювілей,
Анастасія

ганізувавши Староталалаївську ЗОШ I-III ступенів у
філію I-II ступенів.
Тепер щодо змін для
учнів. Як передбачається
реформою, зміни не повинні стосуватись тих дітей, котрі вже навчаються, а лише
тих, хто тільки піде в перший
клас в наступному 2018 році.
Таким чином дітки, котрі першими спробують на собі усі
переваги та недоліки нової
системи освіти, у вересні
2022 року отримають базову
освіту. Школу закінчать вони
в 2035 році.
На навчання діти по-

вати вищу освіту, повинна
навчатись в академічних
ліцеях. Ті ж, хто не планує
продовжувати навчання у вишах, переходять в профільні
навчальні заклади, де навчаються ще 3 роки.
Реформа в освіті має
на меті осучаснити нинішнє
навчання. Навантаження на
дітей буде меншим. Діти зможуть засвоїти усю необхідну
інформацію, але при цьому
не будуть перенапружуватись від надмірної інформації. По суті, старша школа
— це абсолютна новинка в
Україні. Саме на неї потрібно
покласти
підготовку учнів до вступу у
виші.
Сьогоднішня система освіти такої
можливості не дає. Разом із
тим, дитина зможе отримати необхідну наукову базу
знань, котра слугуватиме
для подальшого вибору професії. В ідеальному варіанті, як зазначають експерти,
вже в старшій школі повинні
з’явитись предмети із профільного навчання. Таким
чином, країна буде отримувати більш підготовлених
спеціалістів.
Ну і, звичайно, ще одна
ключова фігура української
школи — це вчитель. Реформа передбачає збільшення
заробітної плати педагогічним працівникам та їх фінансування з центрального
бюджету. До речі, днями
прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував про збільшення заробітної плати вчителям на 25% з
1 вересня 2018 року.
Сергій МИХНО.

У ШКОЛИ ЙДУТЬ РЕФОРМИ
матиме не менше трьох фівинні приходити в 6 років,
лій. Філії — це, як правило, а закінчувати в 18 років.
школи I ступеня (1 – 4 класи),
Перші 2 класи повинні бути
які максимально наближені
перехідними, як їх ще назидо місця проживання дітей. вають адаптаційними. Діти
Опорні школи будуть відвідуне будуть виконувати довати діти з багатьох сіл, щоб машні завдання, а самі уроки
мати змогу потім навчатись повинні проходити в ігровій
у профільних старших клаформі.
сах. Привозитимуть дітей на
Другий етап навчання —
шкільних автобусах, за не3 – 4 класи. Протягом цього
обхідності для дітей з віддаперіоду діти повинні засвоїлених сіл будуть облаштовути основи («ази») навчання,
вати гуртожитки. Цього року тобто навчитись вдало читауряд вперше виділив гроші
ти, писати, рахувати.
на шкільні автобуси — 650
Основна школа так само
млн грн. Передбачається, повинна мати 2 класи адапщо 600 млн буде витрачено
таційні (5 – 6 клас). 7 – 9 клас
з місцевих бюджетів.
— період, протягом котрого
На мою думку, це пилюдина сама повинна засвотання є найбільш болюїти основні предмети.
чим і потребує масштабної
Після завершення 9-го
роз’яснювальної
роботи класу на дитину чекає зощодо переваг навчання дітей внішнє незалежне оцінюванв опорних школах, школах
ня. Поки що його проходять
які мають хорошу матеріальлише випускники 11-х класів.
ну базу і кваліфіковані педаПотім дитина, котра плагогічні кадри.
нує в майбутньому отримуТалалаївська раШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!
йонна рада
Щиро вітаю вас з нагоди професійного
своїм
рісвята — Дня підприємця. Висловлюю кожшенням від ному з вас глибоку вдячність за те, що у не24.05.2017
простих умовах сьогодення своєю наполегроку стволивою працею ви забезпечуєте добробут не
рила Талалише власних родин, а створюєте нові робочі
лаївський
місця, наповнюєте місцевий та державний
освітній окбюджети, активно сприяєте вирішенню актуруг та опоральних проблем економіки району та України
ну школу з
загалом.
однією фіБажаю успіхів вашому бізнесу, вдалих
лією на базі
угод, надійних партнерів та щоб удача і надія
Талалаївніколи не залишали вас!
ської ЗОШ
З повагою Людмила СЕРДЮК,
I-III ступеначальник Талалаївського відділення
нів,
реорПрилуцької ОДПІ.

ПІДПРИЄМЛИВІ І СУЧАСНІ
Кожного року у першу
неділю вересня в Україні
відзначається День підприємця. Підприємництво —
провідний сектор ринкової
економіки, який забезпечує
насиченість ринку товарами
та послугами, наповнення
доходної частини державного бюджету, сприяє здоровій конкуренції, створює
додаткові робочі місця, має
високу мобільність, гнучкість, здатність швидко пристосовуватись до нових обставин, формує соціальний
прошарок підприємців-власників, сприяє послабленню
монополізму.
На даний час підприємницьку діяльність в районі
здійснює 277 суб’єктів малого підприємництва, в тому
числі 220 — фізичних та 57
юридичних осіб, з них 23
фермерських господарства.
Найбільша частка кількості підприємств (у % до
загальної кількості підприємств) належить малим підприємствам — 93,4% (57
підприємств, з них 48 — мікропідприємств), середнім
— 6,6% (4 підприємства).
Значну питому вагу серед
суб’єктів малого підприємництва мають фізичні особи
— підприємці.
Із загальної кількості
суб’єктів
підприємницької
діяльності — фізичних осіб
56,4% зайнято у сфері торгівлі, 37,3% працює у сфері
надання послуг населенню,
в тому числі побутових —
7,2%, у сільському господарстві — 2,7%, у сфері громадського харчування — 2,7%.
66 фізичних та 8 юридичних осіб надають 17 видів

ПЛАТНИКИ, ЯКІ СПЛАТИЛИ НАЙБІЛЬШЕ КОШТІВ
ДО БЮДЖЕТУ

Платник
Лукаш В. Г.
Лукаш В. В.
Кобиш О. В.
Позняковська С. В.
Позняковський
С. В.
Вергельська Н. П.
ЖуравельДемчинська О. Ю.
Журавель А. Ю.

Сплачено у 2016
році, тис. грн.
Податки

ЄСВ

16,9
88,4
12,1
51,5

28,9
44,7
22
42,8

15

11,5

199,1
102,2
301

Андріївна ДОНЕЦЬ із Скороходового. В ці дні 80 Тобі
минає, а скільки літ ще на
шляху — про це ніхто не
знає. Тож зичу в здоров’ї вік
довгий прожити, щоб всіх
на 100-річчя могла запросити. Хай щастя буде у Твоїй
долі, хай омина Тебе журба.

дрий, щедрий ювілей! В ньому все: робота, друзі, рідні,
радість найдорожчих Вам
людей! Дай Вам, Боже, днів
щасливих, дай добра, здоров’я, сили, дай любові, злагоди, утіхи, змоги дай життю
радіти і ділитись словом
щирим, теплим, лагідним,

Бажаю завжди у Твоїм домі
затишку, спокою й тепла.
Любов ЛУТ.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо Валентину Василівну
БОГУТУ з 75-річним ювілеєм. Бажаємо ювілярці
міцного здоров’я, сімейного
благополуччя. Нехай цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа. А
тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта. Хай весни будуть світлі,
легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і
добре серце не підкориться
рокам.
З любов’ю і повагою
син КОЛЯ і його сім’я.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм нашого дорогого
тата, дідуся і прадідуся Миколу Сергійовича БУГАЯ із
Новоселівки. Ювілей у Вас
щасливий нині, добрий, му-

щасливим! А сьогодні, у це
свято, щастя зичимо багато!
Хай Вас Бог благословляє —
многих літ Вам посилає!
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУКИ, правнучка ЗЛАТА.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм шановного свата Миколу Сергійовича
БУГАЯ. Сьогодні ювілейну
стоптано стежину, та спокою
нема для Ваших ніг, бо пройдено життя лише частину
— попереду багато ще доріг!
Хай мудрість літ не стане тягарем, нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться до
краю день за днем — добра
і щастя золота криниця! Бажаємо щастя, добра і тепла,
хай буде достаток і добрі
діла, до сотні років щоб дожить довелось, усе, що чекалось в житті, щоб збулось.
З повагою свати
ГОЛОВКИ.
* * *
СЬОГОДНІ день народ-

Сплачено у 2017
році, тис. грн.
Податки

ЄСВ

124,1
92
36,5
55,02

31,7
32,6
41,7
36

17,9

10

2,3

70,8

4,5

6,1

120,5

3,8

11,5

23,9

5,6

ження у дорогого і найріднішого чоловіка, тата, дідуся
Анатолія
Васильовича
АНТІШКА із Талалаївки.
Якби змогли, якби зуміли
Тобі віддати все тепло, за
все Твоє душі добро ми б всі
сторицею платили. Вклоняємося за турботи, за світлий
дім і щедрий сад… Ми переробим всю роботу, аби в
нас все було у лад. Аби ще
довго і предовго дідусь і тато
нас чекав, аби Господь почув молитви — здоров’ячка
Тобі послав.
Із любов’ю і повагою
ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
28 серпня відзначила
свій 60-річний ювілей наша
дорога
Марія
БОВКУН
(МАКСИМЕНКО) з Обухового. Літа летять неспинно швидко, ось і на Твоїм
сонячнім порозі з’явилось
мудрі 60. Твій ювілей — поважна дата, про це нагадувать не слід. А краще щиро
побажати здоров’я, щастя,
довгих літ. Щоб завжди жила
у мирі в колі рідної сім’ї, хай
пісні веселі й щирі Тобі співають солов’ї.
З любов’ю та повагою
сестра ГАЛЯ, брат ВІТЯ з
сім’ями.
* * *
У ЦЕЙ прекрасний день
святкує 45-й день народження наша люба мама,
дружина і вже бабуся Олена Олексіївна ВЕЛІЧКО з

платних послуг населенню: юридичні, транспортні,
ремонтні, послуги у сфері
лісового господарства, рослинництва та тваринництва,
у сфері IT-технологій, інжинірингу, маркетингу та інші). 16
підприємців — фізичних осіб
та 1 юридична особа надають 5 видів побутових послуг,
з яких найбільш поширені —
послуги перукарні, пошив та
ремонт швейних виробів та
індивідуальні послуги.
На даний час функціонує
139 закладів роздрібної торгівлі, з них 58 — у сільській
місцевості. Також діє 8 закладів громадського харчування, з них 5 розташовані в
сільських населених пунктах.
Приватні підприємці та
керівники підприємств беруть активну участь у суспільному житті громади: є
спонсорами у проведенні
культурно-масових заходів,
свят, районних змагань, наданні благодійної допомоги.
З нагоди професійного
свята відзначено 10 суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на території району. За успішну
працю у сфері підприємництва та з нагоди свята
нагороджено:
ПОЧЕСНИМИ
ГРАМОТАМИ районної ради
— Сергія Олексійовича
Чубаря, Ірину Миколаївну
Ремінець, Наталію Вікторівну Дупу, Людмилу Володимирівну Васильченко;
ПОДЯКАМИ районної
державної адміністрації —
Івана Васильовича Дудку,
Валерія Олександровича
Кравченка, Світлану Юріївну Ріг, Оксану Миколаївну
Якименко, Анну Іванівну
Зарічну, Ольгу Іванівну
Мамуляк.
Прийміть найщиріші вітання та побажання успіхів у
вашій справі. Бажаємо всім
міцного здоров’я, щастя і
благополуччя. Нехай у ваших родинах буде тепло та
затишок, кожна започаткована справа стане вдалою та
успішною, а приязна усмішка
долі завжди супроводжує вас
у всіх починаннях.
Маргарита ЗУБОВА,
завідувач сектору економічного розвитку РДА.
Українського. Найдобріша,
найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось
дуже низенько. За сонечко
ясне, за серце прекрасне,
за те, що добром зігріваєш
Ти нас. За те, що в щасливу
і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до Тебе.
Хай обминають невдачі та
грози, нехай лиш від сміху
з’являються сльози. Міцного здоров’я з роси і води,
бадьорість та настрій хай
будуть завжди. Ми щиро
молитву складаєм за Тебе
і просимо Бога, щоб він повсякчас Тобі милість і ласку
свою дарував! Любимо Тебе,
рідненька.
ДІТИ, ОНУЧКА,
ЧОЛОВІК та СВЕКРУХА.
* * *
30 СЕРПНЯ святкувала
свій 17-й день народження
наша донечка, внучка і сестричка Жанна ІЛЬЧЕНКО
з Красного Колядина. Хочем
зараз привітати ми Тебе з
великим святом, хочем також побажати, щоб добро
прийшло до хати. Щоб була
Ти завжди мила, елегантна і
красива, справедлива, терпелива, ніжна, радісна, щаслива. Ще бадьорості і сили,
щоб кохав Тебе Твій милий,
були поруч знов і знов надія,
віра і любов.
ТАТО, БАБУСЯ,
ДІДУСЬ, сестричка ІВАНКА
та брат РУСЛАН
із своєю родиною.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЮВІЛЕЇ

АГРАРІЇ – НАЙСУЧАСНІШІ ПІДПРИЄМЦІ

ЦЕЙ неповторний аромат свіжої фарби від нових книг… Його ні з чим не
зрівняти, бо він — родом із
дитинства. Нас, сільських
дітлахів, ніби магнітом притягувало в Червоноплугатарську сільську бібліотеку. Бо
там нас привітно зустрічала
наша Любов Костянтинівна. І
для найменших, хто іще тільки вчився читати, і для дорослих у неї була не тільки книга,
а і щире слово, почувши яке,
знову і знову хотілося повернутися сюди
— в сільську
бібліотеку.
Це
було
вже, здається,
і давно, адже Любові Костянтинівні Литвиненко, яка майже чверть століття завідувала
Червоноплугатарською
сільською бібліотекою, вже
виповнилося 80 років. А було
ж у них і радості багато, і
смутку, і злетів, і розпачу. У
юності починала працювати
в торгівлі, вивчилася на агронома, та все ж — стала бібліотекарем, бо саме ця робота
захоплювала її. Вона стала
воістину її покликанням. Бо
саме з її легкої руки сільська
бібліотека стала сільським
осередком культури, просвітництва. Нові книги, свіжа
періодика — це все чекало
нас у бібліотеці, а ще — читані-перечитані екземпляри,
які нам, юним, Костянтинівна
радила почитати. І ми знаходили у них багато відповідей

на питання, які ставило на
той час життя, а коли щось
було невтямки, знову ж зверталися до неї за порадою.
У молоді роки Любов Костянтинівна переїхала із рідної Дмитрівки до Червоного
Плугатаря. Тут разом із чоловіком, який також працював у
сільській культурі, збудували
дім, посадили сад, виростили двох доньок. У сільську
бібліотеку і юнь, і дорослі у ті
часи ішли не лише по книги,
а йшли до Костянтинівни, як

І у цьому я переконаний. Адже майбутнє — за місцевим
виробником, а саме агрофірми виробляють і постачають на
ринок збуту сільськогосподарську продукцію, вони створюють робочі місця у селах, отже тримають село. З кожним
роком сільськогосподарські підприємства, які працюють на
території нашого району, успішно розвиваються, про що
переконливо свідчать підсумки і цьогорічних жнив. Спасибі вам за вашу велику працю. Натхнення вам у всіх ваших
справах, енергії, добробуту, злагоди у родинах.
Віктор СІРЕНКО,
начальник відділу АПР райдержадміністрації.

І так хочеться, щоб не
поспішали
так літа, щоб
довше Костянтинівна
— шанована
в Плугатарі людина,
жила
на
своєму обійсті. Бо тоді,
коли доньки
забирають
до себе під-

«БАТЬКІВЩИНА» ПРОДОВЖУЄ
УТРИМУВАТИ ЛІДИРУЮЧІ ПОЗИЦІЇ
У РЕЙТИНГУ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ

ТАМ ПАХНЕ ФАРБОЮ
Й ДИТИНСТВОМ

ДЕНЬ СЕЛА у Харковому
відбувався вперше. Хвилювань в оргкомітету було чимало, адже історія розвитку
цього села надто багатогранна, колоритне і сьогодення,
отож треба було і до історії
повернутися, і про сьогоднішнє поговорити, і подарунки односельцям вручити, та
подякувати за віддану працю
на благо села. Згадка про
Харкове знайдена в історичних джерелах у 1-й пол. XVIII
століття, коли старшинському козакові Харкові за ратні
подвиги були подаровані земельні володіння… Зазнало
це село часів колективізації,
переселення сюди людей із
хуторів, голодомору, воєн.
Була тут і комуна, і колгосп,
і радгосп, і ксп, а Харківська
сільська рада об’єднує Лавіркове, Шевченкове, Новоселівку і Степове — якого
вже немає.
Святкували у центрі
села, поблизу школи, що в
селі свято — видно здалеку
всім, хто їде трасою. Тут же
спочатку відбувався футбольний матч, для дітей були
різноманітні розваги, працювали торговельні точки, виставки. І сцена була, і стільці
для глядачів.
Сільський голова Г. М.
Фесак у своєму вітальному
слові землякам згадувала
історичне минуле Харкового,
своїх попередників, які на цій
посаді старалися працювати на розвиток сіл сільради.
Особливу подяку вона висловила О. М. Скибі, який
16 років працював сільським
головою. Зворушливим і щирим було вітання землякам і
від Олексія Михайловича.
Вітали селян із святом
перший заступник генерального директора ТОВ «АФ
Обрій» В. М. Бугай, голова
районної ради Ю. В. Дзюбан,
помічник народного депутата В. М. Давиденка М. П.
Коновал.
Вшанували на святі найстаршу жительку Харкового,
сестру відважного льотчика
— Героя Радянського Союзу
Івана Панасовича Науменка
Катерину Панасівну Комлик,
якій виповнилося 94 роки.
Щирим словом згадали і самого Героя та ще одного, ві-

ми люб’язно називали її тоді,
і тепер, за щирим словом,
доброю порадою.
Сільське життя вирувало у клубі, бібліотеці. Там
збиралися учасники художньої самодіяльності, які робили постанови вистав на
сільській сцені, співали в
ансамблі.
І мені з найменших літ
здавалося, і не просто здавалося, а я впевнена у тім,
що саме робота бібліотекаря
— найцікавіша. Ви були для
мене прикладом у всьому,
тому я і пішла Вашими професійними стежками. Ні трішечки не шкодую! Тільки дякую долі, що послала мені на
життєвому шляху таку чудову жінку — мого наставника.

лікуватися, без неї так порожньо і сумно на душі.
Разом з покійним чоловіком Анатолієм Антоновичем,
який працював завідуючим
СБК, виховали і вивели в
люди двох доньок. Таміла
нині доктор філософських
наук, викладає в одному із
Харківських вишів, Лариса —
викладач у Харківській гімназії. Обидві доньки мають ще
й музичну освіту, вони закінчили Талалаївську музичну
школу.
Любов
Костянтинівна
пишається своїми внуками
— Ігорем, Андрієм і Сергієм. Вони — її гордість. Всі
вони мають вже по дві вищі
освіти, достойні роботи. Та
бабуся для них авторитет:

мудра, безмежно добра. Їм
так потрібні іноді її поради, її
підтримка…
Численні привітання отримала Любов Костянтинівна у день ювілею від родини
і своїх односельців. Я приєднуюсь до них і шлю теплі слова подяки за Вашу працю, за
Ваше щире серце і людяну
душу. А побажати, насамперед, Вам хочеться тільки здоров’я, адже у Вас є все, що
Ви заслужили своїм життям:
людська шана і повага, хороші діти і внуки. Живіть ще
багато літ поряд із тими, хто
Вас любить, шанує, кому Ви
дуже потрібні. Нехай Ваша
життєва осінь дарує Вам тепло наших люблячих душ.
Лариса ВОЛОХ.

НОВІ ТРАДИЦІЇ

С ВЯТК УВА ЛО Х АРКОВЕ

домого світу земляка Василя
Івановича Дрозденка — надзвичайного і повноважного
посла СРСР в Румунії, кавалера двох орденів Леніна та
ордена Червоної Зірки, який
значно посприяв тому, щоб
саме через Харкове пролягла траса Київ — Суми.
Вшановували дітей війни, воїнів-афганців, учасників АТО. Була і тривожна
хвилина мовчання, і непрохані сльози, коли згадували
Володимира Кунденка — головного зоотехніка ТОВ «АФ
Обрій», який геройськи загинув, захищаючи Донецький
аеропорт.
Звучали розповіді про
ветеранів сільської соціальної сфери: зв’язківців, медиків, працівників культури,
побуткомбінату;
ветеранів
сільськогосподарського виробництва. Кожному представники оргкомітету вручали подарунки. Подарунки
та вітання отримали також
батьки діток, які народилися
цього року в селі, подружні
пари, як святкують 50, 45, 35,
30, 25, 20, 15, 10, 5 та 1 рік
подружнього життя. Вшанували матерів-героїнь.
Нагородження
впліталося в колоритну концертну
програму, з якою до Харко-

Уже тривалий час у різноманітних рейтингах політичних партій першість
тримає ВО «Батьківщина».
Їй лідер Юлія Тимошенко
також регулярно посідає
першу позицію щодо президентських
уподобань
громадськості.
Соціологи
стверджують, що саме Тимошенко
здатна зі значним відривом
перемогти у другому турі
виборів чинного Президента України. Про це свідчать
дані опитування, проведеного Центром «Соціальний
моніторинг», Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка
та Інститутом аналізу та
прогнозування. Як з’ясувалося, лідеру ВО «Батьківщина» довіряють 25,4%
респондентів.
Респондентів також запитали, за
кого б вони віддали свій

вого завітали самодіяльні
артисти із Дмитрівки, під
керівництвом
Станіслава
Ковтуна.
Вабила зір виставка робіт сільських самобутніх майстрів, учасники якої Оксана
Гей, Людмила Кравченко,
Тетяна Забіяка, Оксана Ларікова, Марія Балко, Олена
Коровай, Надія Красножон,
Оксана Співак, Лідія Сиротенко. Особливе місце в ній
картинам художника Анато-

лія Криська з Новоселівки.
А оформленням місця проведення займалися Віталій
Хатіпов, Марія Чепель, Ірина
Дмитренко.
Була і смачна польова
каша, яку готували Наталія
Остапенко, Світлана Демченко, Тетяна Білан, Оксана
Кропива.
І, звичайно ж, як без
спонсорів. Оргкомітет щиро
вдячний народному депутату
В. М. Давиденку, обласному

— Г. П. Тригубченку, директору ТОВ «АФ Обрій» О. Р.
Фіщуку, фермеру Р. В. Вітру,
місцевим підприємцям В. О.
Кравченку, С. В. Дрозденку,
В. П. Верещаці, А. В. Красножону, О. М. Потеряйко, В. В.
Співаку, В. І. Остапенко, всім
сільським власникам тракторів, кожному, хто зробив свій
внесок у це свято.
А ще була дискотека, гуляння і побажання від більшості — щоб це свято стало
традиційним.
Кор. «ТХ».

На фото: святковий коровай розділили колишній сільський голова Олексій СКИБА,
заступник генерального директора ТОВ
«АФ Обрій» Валерій БУГАЙ, сільські хлібороби Микола БАЛКО і Олександр ЧЕПЕЛЬ.

голос, якби наступної неділі відбувалися вибори
президента України. 13,6%
тих, хто піде на виборчі
дільниці, підтримають лідера «Батьківщини» Юлію
Тимошенко.
Тепер перейдемо до
партійних рейтингів. Отож,
якби вибори до Верховної
Ради відбувалися наступної
неділі, то за Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
проголосували б 13,5%
опитуваних.
Окрім цього у громадян запитали, чи повинна
наша держава скасовувати
мораторій на продаж сільськогосподарської
землі.
71,8% опитаних зазначили,
що ринок землі відкривати
не можна.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

РАЗОМ
СТВОРИЛИ
СВЯТО

День села у нашому
рідному Новопетрівському
приніс велике душевне задоволення і тим, хто організовував його, і тим, хто просто
святкував. Цього свята чекали ті, хто живе тут, і ті, хто
вже давно приїздить сюди
лише в гості, але село вважає своїм рідним, найдорожчим. Воно стало справді прекрасним, дякуючи співпраці
оргкомітету із спонсорами,
людьми небайдужими. Ми
вдячні за підтримку народному депутату В. М. Давиденку,
голові районної ради Ю. В.
Дзюбану, депутату районної
ради, місцевому фермеру
І. П. Качуру, представнику
СТОВ «Батьківщина» В. І.
Семешку, Поповичківському
сільському голові В. В. Іванії, нашим землякам О. Ю.
Солянику, Л. І. Дзюбан. Дякуємо сільським депутатам
І. І. Топчію, Н. В. Ярмош,
аматорському колективу із
Українського — за прекрасну
концертну програму.
Сподіваємося, що день
села віднині щороку збиратиме тих, в чиїй душі живе
любов до нього.
ЖИТЕЛІ
Новопетрівського.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 17:30

На фото: ось таким іграшковим поїздом із звичайних тюків соломи організатори
прикрасили місце проведення свята.

1 вересня — смт Талалаївка, вул. Сінна, 1-й пров.
Енергетиків; с. Березівка, вул. Кузьменка, пошта
(9:00 – 16:00).
4 вересня — с. Плугатар,
вул.
Лесі
Українки
(9:00 – 16:30).
4 вересня — с. Чернецьке (село повністю).
5 вересня — с. Слобідка, с. Березівка (села повністю).
6 вересня — с. Корінецьке, вул. Центральна, вул. Гора;
с. Довгалівка, вул. Лугова, пров. Клименків (9:00 – 16:30).
7 вересня — с. Скороходове, вул. Гагаріна (9:00 – 16:30).
7 вересня — с. Шевченкове, с. Новоселівка (села
повністю), ТОВ «Укрнафтогазінвест».
8 вересня — с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», тракторний
табір, ФАП, сільська рада; с. Корінецьке, вул. Центральна
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВЕРЕСНЯ
(НЕДІЛЯ)

ТІЛЬКИ
ОДИН ДЕНЬ!

Охоронній
фірмі
терміново потрібні ОХОРОНЦІ чоловіки та жінки.
Вахтовий метод роботи
21/8. Проїзд, харчування,
проживання за рахунок
роботодавця.
Тел. 068-289-96-94,
050-305-38-28,
050-529-08-03.

Потрібен ВОДІЙ великого вантажного транспорту з напівпричепом.
Тел. 066-219-39-66.
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
спеціалісти по земельних
роботах,
укладці
цегли і плитки, роботі з
гіпсокартоном.
Тел. 066-343-61-96.

ПРОДАМ

ПОЧАТОК:
На території Талалаївського стадіону
17:00
Державний цирк-шапіто, колектив «ПРОМІНЬ»
ВАРТІСТЬ:
з новою, вражаючою виставою.
Квитки можна придбати у розповсюдників, 70 – 100 грн.
Дітям
а також з 8 ВЕРЕСНЯ на території цирку.
до 4-х років
Телефони для інформації та бронювання:
БЕЗКОШТОВНО
(099) 35 30 692; (067) 11 94 890.

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.
Цілодобово БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ,
ОВЕЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 096-087-33-30 (Антон), 097-609-85-78 (Саша).
БИКІВ від 250 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою.
Тел. 066-820-16-04, 098-415-96-02 (м. Суми).
АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57, 098-841-72-05.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-12, МТ-16, М-61, М-62.
Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
Постійно КОЗИ. Тел. 068-319-77-73.
ТУШІ свиней. Тел. 050-953-15-23.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

ФОТОСТУДІЯ
«ФЕНІКС» пропонує

Термінове фото
для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка
плівок та друк фото з них.
Друк фото з цифрових носіїв. Зйомка урочистих подій.
Таблички для пам’ятників.
Тел. 098-649-89-18.

ВІКНА, ДВЕРІ

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

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

29 СЕРПНЯ минає 2 роки, як навіки
залишив рідний дім наш синочок і брат
Антон Вікторович ПАНКРАТОВ із
Петькового. Одна мить — і перестало
битися серце. Жорстока смерть забрала Тебе від нас. Плаче серце і болить
душа. Як Ти усім нам потрібний. Так пусто стало на душі і серце плаче кожен
день від болю. І огортає тихим смутком
все навколо. Рідненький, ми сумуємо за Тобою. Серця розриває смуток і
біль. Так не вистачає Тебе, так боляче, що Твоє юне життя
обірвалося і ми нічим не допомогли Тобі. Та доки ми живемо, живим будеш Ти у наших серцях. Лебединим пухом
Тобі земля і Царство небесне. Хай Твій спокій оберігають
краплини роси — то наші сльози. Спи спокійно, любий,
ріднесенький наш, Ти заслужив Божого тепла і Царства
небесного.
У вічній скорботі МАМА, БАБУСЯ і БРАТИ.
МИНАЮТЬ дні, тижні, місяці, та не
стихає біль в душі і в серці при згадці про те, що Тебе вже немає і ніколи
не буде з нами. 29 серпня минув уже
рік, як пішов із життя у вічність найрідніший і найдорожчий син, чоловік,
батько, брат Юрій Олександрович
ПОТЕРЯЙКО з Чернецького. Ти пішов
у вічний світ, коли ще можна було жити
і радіти життю, дітям, рідним. Підступна смерть забрала Тебе від нас дуже
рано. Серденько Твоє вже не б’ється, сумно на душі, а в
оселі порожньо. Скільки б не минуло часу, ми завжди будемо пам’ятать і любить Тебе, будемо згадувать ті найкращі
дні, коли ми всі були разом. Спи спокійно, наш дорогий,
земля хай буде Тобі лебединим пухом, а душі Твоїй добрій
— Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА, ДІТИ, СЕСТРА і
ПЛЕМІННИЦІ з сім’ями.

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17. Будинок на 2 ходи, газове опалення, в одній половині є й пічне, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сарай, 2
погреби), є колодязь. Город 0,25 га. Земельна ділянка приватизована. Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
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.
2-кімнатна КВАРТИРА з ремонтом у центрі Талалаївки.
Тел. 096-293-27-57.
Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
БУДИНОК за адресою 1-й пров. Енергетиків, 17. Є вода,
газ, а також котел під тверде паливо.
Тел. 098-796-83-38, 067-209-29-90.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (Фрунзе), 18: хата,
господарські будівлі, газ, вода. Тел. 096-330-46-55.
ПІВБУДИНКУ в Талалаївці: опалення пічне, земельна
ділянка 10/7 приватизована, з надвірними будівлями, є колодязь, можливість підключення газу. Ціна договірна.
Тел. 098-409-91-61.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093 2005 року випуску, газ/бензин, в хорошому технічному стані; СКУТЕР Honda Dio.
Тел. 096-760-40-87.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093 1990 року випуску, пробіг
22000 км, 1,5 л, бензин, 5-ступінчаста КПП. Ціна договірна,
можливий торг. Тел. 068-248-43-21, 068-319-77-73.
АВТОМОБІЛЬ Dacia Logan 1.4 2007 року випуску в доброму технічному стані, пробіг 68 тис. км, один власник.
Тел. 066-708-54-36, 096-174-42-80.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21011 1981 року випуску, в робочому стані. Тел. 096-094-81-58, 093-886-57-08.
Зернозбиральний КОМБАЙН Єнісей-1200 в робочому
стані. Ціна за домовленістю. Тел. 096-064-99-96.
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.
ВОДОВІДЛИВИ віконні 0,3×1,5 м, 3 шт.
Тел. 099-497-63-82.
ПРОДАМ ВЕРСТАТ свердлильний 2М112 (120 кг), ЦИРКУЛЯРКА (без фуганка), КОМПРЕСОР саморобний.
КУПЛЮ ГЕНЕРАТОР постійного струму Г-108 (із ГАЗ-51,
ГАЗ-69, Москвич-408 і т. п.). Тел. 096-230-48-60.
Кінний КУЛЬТИВАТОР, КОЛЕСА до автомобіля УАЗ,
ДВИГУН ЗІД. Тел. 098-595-16-48.
КОБИЛА. Тел. 067-159-27-83.
КОРОВА у с. Липове. Тел. 095-330-02-61.
СІЧКАРНЯ. Тел. 068-396-35-98.
Недорого ПШЕНИЦЮ з доставкою.
Тел. 095-508-89-97, 098-623-68-22.
Дійна КОЗА, вік 2 роки. Тел. 096-158-81-88.

ПОМИНАННЯ
2 ВЕРЕСНЯ минає вже 8 років, як
немає із нами синочка, брата, внучка
і племінника Сергія Олексійовича
ХОМЕНКА із Скороходового. Це —
роки болю, жалю, розпачу. Адже ніхто і
ніколи не замінить нам Тебе. Хай наш
сум, безмірна туга не тривожать Твої
сни. Пішов з життя Ти дуже рано, спасти Тебе ми не змогли. Молитва хай
дійде до Тебе, щоб рай був там Тобі
на небі. Царство небесне і вічний спокій душі Твоїй. Хто
забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть добрим
словом і тихою молитвою.
У вічній скорботі МАМА, БРАТ, СЕСТРИ, ЗЯТЬ,
ПЛЕМІННИКИ, ТЬОТЯ, ДІДУСЬ, БАБУСЯ.
27 СЕРПНЯ минуло 4 роки від того
трагічного дня, коли обірвалося молоде життя нашого незабутнього сина і
брата Юрія Анатолійовича АНТІШКА
з Талалаївки. Пройшли роки, спливуть
тумани, над світом знов зійде зоря, та
не зітруться всі ті рани, що принесла
нам смерть Твоя. Свідомість до спокою кличе, а серце щемить і щемить.
Тебе, наш рідненький і любий, довічно не зможем забуть ні на мить. Спи спокійно, нехай печаль і наші сльози не тривожать Твій вічний сон. Царство
небесне і вічна пам’ять. Нехай у ці дні згадають всі, хто
пам’ятає нашого Юру.
У глибокій скорботі МАМА, ТАТО, СЕСТРА
і БРАТИ із СІМ’ЯМИ.
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
9 ВЕРЕСНЯ у приміщенні районної лікарні
проводитимуть
прийом
лікарі з Прилук. УЗД суглобів, органів черевної
порожнини, серця. Прийом
лікаря-кардіолога.
Довідки за тел. 2-13-57.

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.

Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків) закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Конотопський
м’ясокомбінат закуповує БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії РМ №958018, виданий 29.03.2001 року на ім’я ОСТАПЕЦЬ Віталій Павлович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869229, виданий 20 липня 2007 року на ім’я
ВАСИЛЬЧЕНКО Наталія Сергіївна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869097, виданий 20 липня 2007 року на ім’я
САЛОГУБ Ганна Федотівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №390972, виданий 29 травня 2006 року на ім’я
ЛЕБЕДКО Ніна Миколаївна, вважати недійсним.

Олександра Іванівна ЛАКИЗА тривалий час жила в
Талалаївці, потім — у Глухові. Була завжди надійною опорою для сина і його сім’ї. Закінчився її довгий і плідний
земний шлях. Щиро співчуваємо її синові Юрію Іллічу Лакизі з Талалаївки і всій його родині.
Куми і друзі О. О. ГОСТРА, Л. Й. ЛИСЕНКО,
В. І. ЗАЛІЗНА і їхні сім’ї.
В сім’ї нашого сусіда Юрія Ілліча Лакизи з Талалаївки
непомірна втрата — не стало найдорожчої людини, матері
ОЛЕКСАНДРИ ІВАНІВНИ. Щиро співчуваємо його родині і
розділяємо біль гіркої втрати.
Сусіди з вул. Молодіжної: БРЕК, ТОПЧІЙ, ЛИХО,
ПРОХОРОВИЧ, ОМЕЛЯНЕНКО, ПРИЙМА.
4 ВЕРЕСНЯ минає 1 рік, як пішов
у небуття мій дорогий чоловік Валерій
Миколайович СОЛОНЦОВ із Старої
Талалаївки. Тяжка хвороба забрала
Твоє життя, безжальна смерть вирвала
Тебе навіки із мого життя. Не заросте
ніколи стежина до Твоєї могили. Ти вже
ніколи не повернешся додому і я ніколи
не зустріну Тебе. Тільки плачу над Твоєю могилою. Спи спокійно, ми назавжди
збережем про Тебе світлу пам’ять.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА, зять ВОЛОДИМИР,
внучка АНЯ, сваха ГАЛИНА АРКАДІЇВНА, сусіди
ОХРІМЕНКИ і ПРЯДКА.
5 ВЕРЕСНЯ минає рік світлої пам’яті нашого дорогого
і незабутнього чоловіка, тата, дідуся Анатолія Васильовича ЛОКОШКА з Талалаївки. Низько вклоняємося перед
світлою пам’яттю про нього. У наших серцях назавжди залишився біль і смуток непоправної втрати. Ні час, ні роки
не зітруть у наших серцях найкращі спогади, любов і вдячність до Вас. Нехай Господь дарує Царство небесне і вічну
пам’ять. Вічний спокій Вашій світлій душі. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо. Нехай у цей день усі, хто знав Анатолія Васильовича, згадають i пом’януть.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
31 СЕРПНЯ минуло 4 роки, як перестало битися серце нашого дорогого
чоловіка, батька і дідуся Івана Борисовича САВЧЕНКА з Талалаївки. Пройшло 4 роки, а Ти щоденно живеш у
наших душах, щодня ми згадуємо Твої
мудрі поради. Ти був справедливим, добрим, порядним і щирим. Нам там важко
змиритись із життям без Тебе. Скільки
б не минуло часу, ми завжди пам’ятатимем і любитимем Тебе, будем згадувати ті найкращі дні, коли всі були разом.
Хай земля буде Тобі пухом і легким у ній буде Твій вічний
спочинок.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ВІДЛУННЯ
території. І
от він, здається, одержав постійну
прописку на
Валу. Прописка-то є,
а знову, мабуть, вічна
проблема
— потрібен
ремонт.
А
проблеми
— не тільки
від потреби
підтримувати споруду,
приміщення

ПРОЧИТАВ у «Деснянській правді» виступ директора обласного історичного
музею Сергія Лаєвського — і
завмер від подиву й остраху.
Зовні ця споруда, колишня
чоловіча гімназія зі стрімкими колонами, має ошатний
вигляд, несе хорошу запрошувальну гостинну ауру. Та,
виявляється, заклад потребує негайного серйозного
ремонту. Не щастило музею
із самого початку. В XIX столітті Чернігів уже мав статус
губернського центру і велику
кількість наявних у ньому
пам’яток минулого. Але не
було музею. Місцеві історики, краєзнавці буквально
били у дзвони. І, нарешті,
наприкінці XIX століття Чернігівська губернська архівна
комісія відкрила в нашому
древньому місті музей. Були
проблеми з приміщенням. І
причому — завжди до та після всіляких переходів на нові

робити мій народ.
Коли заходжу в нормальний, совісний, зітканий пошуком і наукою, в тому числі й
Чернігівський історичний музей, мене огортають усесвітня велич і… побутова паніка.
Чому паніка? Тому, що я на
долонях цих експонатів почуваюся пігмеєм. Питаю, хто
я такий, бо важко зрівнятися,
наблизитися до сотвореного
людьми, природою і збереженого на віки, на нинішні і
майбутні покоління. Це воно
таке непоказне, але сильнюще внутрішнє виховання йде
від того збереженого. І — по-

російський піхотинець, рятуючись, губить на нашім
городі свій бойовий бердиш,
котрий мав піднятися на козаків, на моїх дідів і прадідів. Так гнали тоді українські
козаки
загарбників-росіян.
Розповів Олександр Миколайович, що неподалік мого
городу, певно, була фортеця. Не така велика, кам’яна,
якою ми її уявляємо, а дерев’яна, з валами, земляними насипами. Хто-хто, а
саме мій співрозмовник знає
про оборонні й наступальні
споруди на нашій землі. Недавно в Києві вийшла його
краєзнавча дослідницька книга «Замки
та фортеці Чернігово-Сіверщини в XVXVIII ст.ст.».
Виходить, мій город теж воював тоді
проти росіян. Он які
думки викликала знахідка.
Беруть її до музею, дорожать
там кожною «дрібницею», що
може так багато розповісти!
Як музей створювався?
Читаю протокол засідання
Губернського по земських та
міських справах Присутствія
від 31 травня 1899 року про
встановлення в Чернігові
історичного музею імені В.
В. Тарновського. Були присутні сам губернатор Андрієвський,
віце-губернатор
Долгово-Сабуров, керуючий
Казенною Палатою Прокурор Окружного Суду Звєрєв,
Голова земської управи Уманець, Чернігівський міський
голова Рудін та інші. Перед
цим працювала комісія, яка
ухвалила створити музей,
пропонувала
затвердити
кошторис на його утримання в розмірі 1500 рублів,
розділивши цю суму таким
чином: доглядачеві — 300,
страховка — 40, трьом сто-

БЕРДИШ РОСІЙСЬКИЙ…
НА МОЇМ ГОРОДІ

в належному стані, для чого
потрібні кошти й добрі працьовиті, майстровиті руки,
а й від простого людського
фактора.
На початку статті Сергій
Лаєвський подає лист-висновок одного депутата, що,
мовляв, тодішні люди-небораки не доросли до таких
«розкошів», як музей. Який
самозакоханий, який загравально-витіюватий
стиль
цього письма. Нарцис та
й годі. Просто-таки Салтиков-Щедрін чи Лев Толстой…
А чи не соромно нинішнім
державним добродіям, що
ця споруда на Валу — у
критичному стані? Немає
коштів… Так, може давайте
організуємо народну толоку?
І я згоден толокувати. Дружу
з деревом — ладен теслювати, столярувати, маю третій
розряд муляра і велику притаманність до того, щоб зберегти все, що має, вмів і вміє

клик до самовдосконалення.
До речі, народ завжди готовий мати, бачити предмети
і образи того, що створили
попередники й сучасники. В
цьому один із коренів Національної ідеї, національного виховання. І коли хочете,
сам народ прямо чи опосередковано творить такі
музеї, хоче, прагне пам’яті.
Показав одному заводському інженерові звичайнісіньку
гайку. Квадратну. Він від подиву скрикнув: «Де ти взяв
її? Їй більше двохсот років.
Таких тепер немає. Навіть на
гарматах на Валу в Чернігові.
Там гайки шестигранні. Дай
мені».
— Для чого?
— Для музею.
— Для якого?
— Для мого.
Спостерігав, як один
простий чолов’яга, дивився
на портрет Джоконди. Довго
дивився, заходив то з того,

ІСТОРИЧНИЙ КВЕСТ У ТАЛАЛАЇВЦІ

У ДЕНЬ Незалежності
громадською
організацією
«Спілка творчої молоді Талалаївщини» проведений захоплюючий історичний квест.
Його учасниками стали
Анна Артюх, Стас Корнієнко,
Влад Луценко, Яна Попович,
Віталій В’ялий, Олег Топчій,
Женя Гілюта, Женя Діденко,
В’ячеслав Пугач, Максим
Ведмідь, Анастасія Антішко,
Альона Топчій, Вікторія Мартинюк, Олександр та Сергій
Веретеніни. Всього було 3
команди по 5 учасників.
Маршрут складався з
7 пунктів, це — відомі місця Талалаївки. 1-й пункт —
Центральна площа, де всі
команди зібралися і отримали по першій загадці, яка
підказала їм, де знаходиться
наступний, 2-й пункт. І так аж
до 7-го, кінцевого пункту, де
зібралися члени журі та агенти, щоб визначити команду-переможця квесту. Агенти
стояли на пунктах і, перш ніж

то з іншого боку. Потім випалив свої почуття отак: «Ну
воще».
Народ, як бачимо, такий… Цінує і просту гайку.
І геніальний портрет. Я теж
ціную. Диво дивне — копав
свій город і викопав… алебарду. Ні, не алебарду, а бердиш. Приніс, показав це директору Сергієві Лазаровичу
Лаєвському. Він здивувався
і зрадів: «Куди ви його? Для
нашої експозиції?» Я простодушно ляпнув: «Та буду
капусту шаткувать!» Директор аж змінився на обличчі,
якось посуворішав:

На фото: у кожної команди-учасниці квесту було особливе бонусне завдання — зробити групове селфі на фоні
певних об’єктів чи суб’єктів. Цій команді, до речі вони є
переможцями квесту, треба було фотографуватись з цифрами 2 або 4. Учасники команди: Стас КОРНІЄНКО, Влад
ЛУЦЕНКО, Віталій В’ЯЛИЙ, Анна АРТЮХ, Яна ПОПОВИЧ.
дати нову загадку кожній команді, випробовували учасників у різних завданнях
(таким чином команда могла перепочити від біганини). Це були і пошуки підказки на місцевості, і виконання
української пісні, і відгадування загадок та головоломок і т. п. Маршрут був один
для всіх команд.
Допомагали створювати
та проводити квест Аміна
Чирва, Жанна Сабадаш, Яна
Баско, Мар’яна Лут, Вова
Лут, Віка Яременко, Іра Кондратенко. Усі учасники отримали заохочувальні призи за
участь у квесті.
Сектор сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації.

— Що, нічим ту капусту
шаткувати?!
Потім я говорив, показував цю знахідку, колишню
холодну зброю, довгу сокиру
з лезом у вигляді півмісяця
на спеціальному держаку,
озброєння російської піхоти у
XV-XVII століттях, науковому
співробітникові Олександру
Миколайовичу Бондарю.
— Там точилися великі
тяжкі бої, — одразу сказав
Олександр
Миколайович,
беручи в руки мій бердиш.
— Певно, це стосується
бою під Конотопом, де наш
гетьман Іван Виговський переміг російське військо.
— Так, саме Виговського
я й маю на увазі. А бої тривали не тільки під Конотопом, а
й по всій окрузі. От тому цей
бердиш «застряг» на вашому городі.
Я уявив, як козаки Івана
Виговського гонять російську
піхоту чи кінноту, як якийсь

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

К АБМІН ВДОСКОНА ЛИВ ПРОГРАМУ
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Уряд відреагував на запити суспільства і вніс зміни
до програми житлових субсидій. Соціальний стан громадян адаптовано до дати
призначення субсидії та наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги.
На урядову гарячу лінію «15-45» та інформаційно-роз’яснювальний майданчик teplo.gov.ua надходило
чимало зауважень від громадян, які скаржилися, що
наразі вони не працюють чи
отримують меншу заробітну
плату, а при нарахуванні субсидії враховуються їхні минулорічні доходи.
Ці дорікання доречні.
Адже, наприклад, громадянин увесь минулий рік
працював і отримував високу заробітну плату. Цього
року з тих чи інших причин
звільнився з роботи і об’єктивно потребує допомоги в

ОНЛАЙН- ОПИТ УВАННЯ
Д ЛЯ ПІ Д ЛІ ТК ІВ

За дорученням Управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації та повідомленням
методично-організаційного моніторингового центру
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ
України, за участі ГО «Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременко» за технічної підтримки
Представництва Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні в рамках проекту
«Науковий супровід та підтримка національної відповіді щодо забезпечення
прав підлітків та покращення їх доступу до медико-со-

рожам — 300, опалення і
освітлення — 200, ремонт —
400, екстрені витрати — 200
рублів. Збори вирішили асигнувати 20 тисяч на побудову
приміщень. Не все й тоді так
гладко велося. 26 гласних
були не згодні з постановою
тих земських зборів. Будучи
в меншості, вони заявили
свою особливу думку. Звертали увагу на велику заборгованість, на економічні
негаразди, на те, що це справа держави, а не земства. І
підсумовували, що земство
губернії не має найменшого права навіть думати про
вищі культурні заклади на
зразок історичних музеїв,
обсерваторій,
консерваторій, академій мистецтв і тому
подібне. Час, мовляв, іще не
надійшов у цьому плані для
переважної більшості населення губернії, то й користі
від таких музеїв не очікується. Та й народ, мовляв, не
доріс до нього. І вказуються
прізвища
антимузейників.
Невже й сьогодні є антимузейники, бо, бач, як складно
постає справа з ремонтом.
Так під «за» і «проти» народжувався наш музей. Але
високе губерніальне Присутствіє виділяло, як бачимо,
кошти. Бо його відкриття, як
ідеться у протоколі, є «весьма полезным и желательным
как ввиду научного интереса
так и археологической ценности его».
Невже така цінність потьмяніла зараз? Хіба такий
заклад — державний, народний, усенародний — не
можна взяти під державну
опіку? Він потрібен народові
як невід’ємна складова національної ідентичності, глибокої української виразності
в усьому світовому контексті.
Яків КОВАЛЕЦЬ.

ціальних послуг», реалізує
онлайн-опитування підлітків
та молоді 13 – 24 років з різних регіонів України (за методологією ВООЗ).
Запрошуємо
взяти
участь в онлайн-опитуванні,
яке стосується твоєї думки
та особистого досвіду звернення за консультуванням і
тестуванням на ВІЛ. Пройти
онлайн-опитування можна
за посиланням: https://goo.
gl/zAUFw5 Також опитування ти можеш знайти на сайті
«Центру Знань» http://www.
uisr.org.ua
Вікторія НЕСИН,
лікар ЦРЛ.

оплаті комуналки. Соціально несправедливо брати
до уваги його минулорічні
доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки
за тепло, електроенергію та
воду. Тому Уряд пішов назустріч таким людям, адаптуючи їхній соціальний стан
до дати призначення субсидії. Крім того, у травні-червні
виникли затримки з перепризначенням субсидій на
літній період через невчасно
надану фіскальною службою інформацію про доходи
громадян за I квартал цього
року. Уряд врахував і цей
аргумент.
Які доходи рахуватимуть?
На новий опалювальний
сезон 2017/2018 років — з 1
жовтня 2017 року — при розрахунку розміру субсидії враховуватимуть доходи громадян за I і II квартал 2017 року,
а на неопалювальний період
— з 1 травня 2018 року — за
III і IV квартал 2017 року.
Соціальні нормативи
газу наближено до фактичного споживання послуги
Рівень оснащеності індивідуальними лічильниками
газу поки що низький. А там,
де він є, статистика показує,
що соціальні нормативи завищені — сім’я стільки не
споживає. То чому повинна
платити за нормативами?
Уряд проаналізував ситуацію

і наблизив соціальні нормативи газу на приготування їжі
та підігрів води до фактичного споживання послуги.
Крім того, за такими нормами формуватимуться рахунки для тих сімей, в яких
немає лічильників на газ та
які не є субсидіантами. Такі
люди платитимуть менше.
Рішенням Уряду внесено зміни і до постанови КМУ №203
«Про норми споживання
природного газу населенням
у разі відсутності газових
лічильників».
З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні
нормативи на газ:
••на газову плиту (приготування їжі) — 3,3 кубометра
на особу;
••на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)
— 5,4 кубометра; на газову
плиту і водонагрівач — 10,5
кубометра.
Нагадаємо, через завищені соціальні нормативи,
які не відповідали реальному рівню споживання і
не стимулювали громадян
до економії енергоресурсів,
держава в минулому опалювальному сезоні «переплатила» по субсидіях більш ніж
8,2 мільярда гривень.
За матеріалами
Департаменту інформації
та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВИСТАВКИ У МУЗЕЇ

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ЯКЩО НЕСИЛА ДОГЛЯДАТИ

Сусіди роками не з’являються на земельній ділянці
і вона поступово перетворюється на джерело бур’янів і
алергенних рослин. Що робити, якщо ці недобросовісні
люди використовують надану їм земельну ділянку не за
призначенням і живуть не за принципами добросусідства, — запитують наші читачі і просять дати відповідь
спеціаліста через газету. Відповісти на це запитання попросила спеціаліста селищної ради із землевпорядкування Галину БОЙКО.
Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону
земель» власники земельних ділянок зобов’язані забезпечувати використання
їх за цільовим призначенням, дотримуватися вимог
законодавства про охорону
довкілля, підвищувати родючість грунтів, забезпечувати
захист земель від забруднення, заростання бур’янами
і т. п. Якщо господар вже не в
силі доглядати свою ділянку,

він може від неї відмовитись.
Якщо ж не відмовляється і не
доглядає, зацікавлені громадяни (ті, кому вона шкодить)
можуть скласти скаргу (звернення) і подати її до Державної інспекції контролю за
використанням земель. На
підставі висновку інспектора про те, що ділянка використовується не за призначенням чи заважає сусідам,
складається протокол, який
передається власнику разом
із приписами усунути пору-

шення за 30 днів.
Автором звернення може
бути будь-яка особа, яка вважає, що її права обмежені
внаслідок дій або бездіяльності власника ділянки. Будьяка аргументована чи не
анонімна скарга є підставою
для проведення перевірки.
Державні інспектори при
виявленні порушень в ході
перевірок земельних ділянок, які не використовуються
власником, дають обов’язкові для виконання вказівки,
складають акт перевірок чи
протокол про адміністративні правопорушення, а також
подають в установленому
законодавством України порядку матеріали перевірок
до відповідних органів щодо
притягнення винних осіб до
відповідальності.
Віра КЛИМОВА.

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ВЕРЕСЕНЬ

Перший місяць осені багатий на
православні свята. В які дні великі релігійні свята і пости? Пам’ять
яких святих вшановує православна
церква у вересні? Такі питання цікавлять наших читачів.

11 вересня, понеділок — День
усікновення глави святого Іоанна Предтечі, найбільшого пророка, Хрестителя Господа Ісуса Христа. У це велике
церковне свято в народі дотримуються
суворого посту. А також не можна їсти
і готувати нічого круглого: хліб, капусту,
кавун, яблука, мак і навіть картоплю.
14 вересня, четвер — Церковне
Новоліття. До початку новоліття в полях завершувалася більшість робіт,
відбувався обряд гасіння в оселі старо-

го вогню і розпалювання нового, люди
молилися Богу про благословення на
новий рік.
21 вересня, четвер — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії. Велике двунадесяте
церковне свято, присвячене народженню майбутньої Богородиці. У церкві
молилися і дякували Богородиці, яка
захищає землеробство, сім’ї та всіх
матерів.
27 вересня, середа — Воздвиження Хреста Господнього. Велике
двунадесяте свято, що встановлено на
пам’ять знайдення Хреста Господнього
в Єрусалимі біля гори Голгофи на місці
Розп’яття Ісуса Христа. Цього дня дотримується суворий піст. У народі примітили, що на Воздвиження всі плазуни

ПРИРОДА І МИ

З нагоди Дня Державного
Прапора України у нашому
краєзнавчому музеї працювали виставки: «Символи
Державності» — це копії фотодокументальних
матеріалів від часів князювання
Володимира Великого до
сьогодення; «Прапорові барви України» — представлена
роботами майстринь Талалаївщини в синьо-жовтих кольорах та роботи вихованців

«Картопляна сімейка»
від Любові КАЛИТИ.

збираючи врожай на своїх городах. Першим було
фото «хлопчика-помідорчика», котрий виріс у Петра Федоровича Дупи з
Талалаївки. Нещодавно
Петро Федорович приніс
ще і його «старшого брата». Саме старшого, адже
він більший і ще ніби й
вуса має.
А наша активна читачка
і
дописувачка
Любов Калита із Корінецького
похвалилася
«сім’єю» картоплинок, які
знайшла в одному кущі
картоплі. Своєю формою
вони, здається, нагадують грушки.
Незмінний друг нашої газети Тамара Арта-

ДУХОВНІСТЬ

«зсуваються», тобто починають активне пересування в місця зимівлі. Також
цього дня не варто робити жодних важливих справ, бо всі починання будуть
марними.
30 вересня, субота — День святих
мучениць Віри, Надії, Любові і матері
їх Софії. Православні християни вшановують пам’ять чотирьох святих, що
прийняли мученицьку смерть в ім’я віри
в Христа. У народі цей день мав назву
Вселенських бабських іменин.
Одноденні пісні дні
у вересні 2017 року:
У вересні немає багатоденних постів, а буде кілька одноденних: 6, 8, 11,
13, 15, 20, 22, 27, 29 вересня. У ці дні
слід відмовитися від м’ясних і молочних
продуктів, а також яєць, масла, здоби.

монова принесла ще одну
«картопляну сімейку»: тато,
мама і дитинка-картоплинка. А ще вона
виростила помідор, що зрісся із кількох і
нагадує формою зрощені серця.
Чекаємо від наших читачів іще
осінніх див.

КУПЛЮ

Дрібну КАРТОПЛЮ по
0,70 грн.
Тел. 096-124-41-93.

ПРОДАМ

САДИБА в смт Талалаївка:
газифікований
будинок 78,9 м2, сарай,
погріб, гараж, колодязь
(насос),
телефон.
Земельна ділянка 0,11 га
приватизована.
Тел. 099-056-26-49.
Терміново
АВТО
МОБІЛЬ Ford Connect
(довга база) 2006 року випуску, 1,8 л, колір білий, в
доброму стані.
Тел. 098-224-05-85.
кращих яйценосних
порід вирощені
на домашніх
кормах віком
10 місяців.
Яйця несуть крупні. Доставка.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

ПОДЯКА
Пішов із життя наш чоловік і батько Сергій Миколайович Співак із Талалаївки.
Втрата рідної людини —
завжди горе і розпач. У цей
час така важлива допомога
і підтримка. Ми щиро вдячні
людям, з якими звело наше
горе і вони з розумінням
віднеслися до нас. Це в. о.
головного лікаря А. В. Михайлюк, начальник ВУЖКГ
О. Г. Кобиш, колектив кафе
«Міленіум». Безмежно вдячні своїм сусідам, колишнім
колегам чоловіка по автоколоні, райспоживспілці, моїм
колегам із колишнього хлібоприймального підприємства, сім’ям С. І. Яроша, В. П.
Ємченка, К. І Павлиш, кумам
Ступакам, сватам Івженкам,
однокласникам сина.
Наталія СПІВАК
і її родина.
● ● ●
Якби знав де впадеш —
соломки б підіслав… Так у
народі кажуть, нібито і жартома. Та це — народна мудрість. Ніхто із нас ніколи не
знає, що і в яку хвилину десь
очікує на тебе. На велосипеді їжджу змалечку, навіть
коли кудись недалеко пройти
— брала велосипед, бо так
зручніше. І ось всього один
момент, який спричинив велику біду. Я впала і зламала
руку в кількох місцях. Потрібна була операція, лікування,
тривала реабілітація. А для
всього потрібні великі кошти, які моїй сім’ї просто ніде
взяти так швидко. Я низько
вклоняюся за людяність і
співчутливість нашому сільському підприємцю, депутату районної ради Михайлу
Михайловичу
Логвиненку,
який один відгукнувся на мою
біду і дуже допоміг. Саме
завдяки цій допомозі вчасно
була проведена операція і я
одужую. Є і таке повір’я, що
хто ділиться з нужденними,
тому вертається сторицею.
Хай так таланить і Михайлу
Михайловичу.
Наталія ЮРЧЕНКО.
с. Українське.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ
та ТЕЛИЦЬ
вагою від 350 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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).

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.

ПриватБанк
запрошує на посаду КАСИРА-
ОПЕРАЦІОНІСТА відділення банку.
Вимоги до кандидатів:
вища або середня спеціальна освіта. Порядність,
відповідальність,
уважність, комунікабельність,
пунктуальність. Вітається
уміння працювати з професійною технікою (детектори
справжності,
лічильники
банкнот).
Тел. 050-885-55-84,
096-827-77-06.

КУРИ-НЕСУЧКИ

На фото вгорі: «старший брат» «хлопчика-помідорчика» від
Петра ДУПИ.

«Тато, мама і дитинка-картоплинка», сердечка від Тамари
АРТАМОНОВОЇ.

центру ДЮТ.
А у День Незалежності
України у музеї працювала
виставка «Хай квітне моя
Україна» — вироби юних
майстрів — вихованців центру ДЮТ та старших майстрів Талалаївщини.
Дякуємо і юним, і дорослим майстрам за участь у
виставках.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

4 ВЕРЕСНЯ виповнюється 10 років нашій дорогій внучці і племінниці Альонці ЧОРНОДУБ із Красного Колядина.
Ми вітаємо наше ясне сонечко із першим, таким великим
святом і Тобі бажаєм радості багато! Хай сміється сонце
з голубого неба, і троянда перша зацвіте для Тебе. Хай в
житті Твоєму горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає, хай для Тебе гарна, буде кожна днина. Дорога Альонко!
Будь завжди щаслива!
Бабуся ГАЛЯ, дідусь ІГОР,
хрещений, ТАНЯ з Талалаївки.

ОСІННІ ДИВА

В ОДНОМУ з попередніх
номерів нашої газети під
цією рубрикою ми розпочали публікувати пропоновані нашими читачами фотографії «осінніх див», які знаходять вони,

2 вересня 2017 року

ЗРОБЛЮ грубу, піч та
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).
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Втрачений ЗАПОВІТ: заповідач — ВІТРЯЧЕНКО Іван
Іванович, спадкоємець — Вітряченко Тетяна Миколаївна,
за реєстраційним №68, виданий секретарем Липівської
сільської ради Талалаївського району Чернігівської області
20.07.2016 року, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261109, розташовану на території Липівської сільської ради, виданий на ім’я СТЕБКА Анатолій Іванович, вважати недійсним.
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.

УВАГА! У м. Бахмач на території оптової бази, біля
ринку «Колос» з 7:30 до 12:00 закуповуємо: гарбузове
НАСІННЯ (до 40 грн./кг), КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ.
Зручний заїзд автотранспорту біля нової церкви.
Понеділок вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).
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