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22 січня ми відзначаємо День Соборність та незалежність триває й досі. Сьогодності України — подію, що у далекому 1919
ні, як ніколи раніше, виклики, що постали пероці заклала основи незалежності та суверед державою та кожним її громадянином,
ренності нашої держави.
вимагають єднання українського народу.
99 років тому на Софійській площі у КиДень Соборності України — це можлиєві проголосили Акт злуки українських зевість укотре заявити на весь світ, що украмель. Дві частини українського народу, які їнська нація — єдина, а її територія — непобули насильно роз’єднані та жили в складі
дільна. У день єднання прийміть найщиріші
двох імперій, підтвердили своє прагнення
побажання: терпіння, наснаги, витримки та
разом будувати єдину вільну Україну.
мужності — українським воїнам, миру всім
На жаль, боротьба українців за ціліснам, сили, оптимізму та віри у перемогу.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

СЕЛО І ЛЮДИ

ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ

НА ЗБОРАХ
ЗЕМЛЯЦТВА
У КИЄВІ

12 січня делегація нашого району, очолювана
головою
райдержадміністрації Анатолієм Дупою,
взяла участь у заходах з
нагоди 22-ї річниці утворення Товариства «Чернігівське земляцтво», які
проходили у Міжнародному виставковому центрі в
Києві. На зустріч завітали
представники різного рівня
осередків організації, керівники органів влади і самоврядування, народні депутати України, відомі діячі
культури, науки і мистецтв
родом із Чернігівщини.

КРАДІЖКИ
ТА ПОЖЕЖІ

Жителів району продовжують обкрадати. У
селі Слобідка з 13 по 15
січня в період відсутності
господарів будинку злодії,
зірвавши замок з будинку,
викрали продукти харчування та особисті речі.
15 січня в селах Довгалівка та Слобідка виникли
пожежі. У Слобідці пожежа
виникла в приміщенні місцевого ФАПу, а в Довгалівці загорівся житловий
будинок. На щастя, обійшлося без жертв.

ВОНИ завжди були, є
і будуть, і мають особливу характеристику. Люди,
які народилися і все своє
життя живуть і працюють
у селі, це добре знають.
Старші пам’ятають ще
«союзівську»
політику
неперспективних сіл, негативні традиції якої продовжуються в Україні незалежній. Та що там малих
сіл?! Здається, вся наша
Україна «неперспективна»
для нашої влади. Тільки до
Польщі офіційно виїхало
вже понад мільйон українців! А скільки їх роз’їхалося по всіх світах у пошуках
кращої долі! Щодня наші
хлопці гинуть на війні, якої
ніби й немає, бо наша влада війну нарекла АТО. Це
гнітить людей, які мають
здоровий глузд. Згадуються пророчі слова Олександра Довженка з кіноповісті
«Україна в огні»: «Ще й
вас поженуть, як биків на
бойню, ще будете ви один
одного пороти та стріляти,
коли не вміли шануватися.
Буде ще вас і по Німеччинах, і по Туреччинах».
От і здійснилося… А
ми не вміли і не вміємо

18 СІЧНЯ до нас прийшла
справжня зима. Здається,
вона змилостивилася над
новоствореними ОТГ і дала
час оговтатися. Щороку ми
розповідаємо як у наших
селах і селищі розчищають
сніг. Хто допомагає, хто ігнорує? Повідомляйте. Чекаємо.
Субота
20.01

шануватися…
До цих роздумів спонукала ситуація, яка складається у Слобідці. Два роки
тому у селі з’явився новий

ВЕЛ И К І П РОБ Л ЕМ И М А ЛОГО СЕЛ А

житель Павло Павлович
Кочерженко, який зібрався
в селі навести порядок. Задля цього закидає листами і
зверненнями інстанції різних
рівнів. Здається, хоче людям допомогти. І не дивно,
що деякі жителі побачили у
ньому лідера. Ще б пак! Говорить, що освічений, навіть
створив і веде блог «Слобідка онлайн», підкидає теми в
газети «Сіверщина» та «Чернігівщина». Ось він вважає,
що «Проблема кожного села
— це голова», а ще, коли
вигнати голову і завідуючу
клубом, Слобідка відразу
процвітатиме. Не раз заходив поспілкуватися Павло
Павлович і в редакцію. Звичайно ж, обурювався, що редактор не задовольняє його
вимог щодо оприлюднення
його оцінки роботи сільради
і клубу. Справа в тім, що редактор народилася, виросла
і живе в сільській місцевості

ПОГОДА
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23.01
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і їй добре відомі проблеми
селян не тільки цього села.
Вони ніколи не вирішувалися
ворожнечею, конфліктами.
Кілька разів мені доводилося
бути на планованій щорічній
сходці у Слобідці. Чомусь
Кочерженко на неї ніколи
не приходив, а потім вимагав письмових звітів голови.
Судячи із його дописів та
викладу інформації у блозі,
виявляється, що стиль спілкування цієї людини — образи, приниження гідності
інших людей.
Це і стало підставою для
голови Староталалаївської
сільради В. П. Покришки зібрати збори селян, на які він
запросив керівників району і
редактора також.
А наступного дня відомий сільський блогер знову
«сипле брудом» онлайн: «Та
то все лірика. Так як не всі
жителі села готові насолоджуватися отим занепадом,
то буквально на другий день
у Слобідці була утворена
«Ініціативна група за красиве
майбутнє Слобідки вже сьогодні». А ще принижує пенсіонерів, бо їм, на думку цього
діяча, байдужа доля села.
Та чомусь шановний активіст не відповів на запитання односельців хто він і
звідки і яким вітром занесло
його в село? Яку освіту має
і, взагалі, яка мета його діяльності? Чи працював і чи
працює де Павло Павлович,
тобто чи є платником податків, за рахунок яких і живе
соціальна сфера. Чи має
моральне право людина, яка
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нічим не займається і нічого, крім клопоту, не зробила
для села, оцінювати роботу
інших людей?
Через кілька днів до
редакції звернулися, я так
розумію, члени тієї ж ініціативної групи із листом,
зміст якого повністю викладаємо на 3-й сторінці.
Редакція не вносила ніяких правок у текст, крім
граматичних.
Знаю, що будуть дзвінки від читачів, адже автори
листа, звичайно, крім Павла
Павловича, мусили б і знати,
що кінотеатру навіть у райцентрі, не те, що у Слобідці, і
не було ніколи.
Звернулися з листом і ті
жителі села, хто вирішення
проблем бачить не в «голові», а у співпраці, взаєморозумінні очільника громади із
сільськими жителями.
Люди добрі! Вас зовсім
небагатечко у вашому селі.

Не створюйте собі у цьому
складному житті додаткових
проблем. За що вам ворогувати? За громадське пасовище? Не залишайте його
на сінокіс, а випасайте там і
корів, і бичків, і… не воюйте
між собою. Хтось приїхав і
поїде, а ви тут жили і залишитеся. І куди б не писали ви
про сільські проблеми, ніхто
не приїде їх вирішувати. Знову доречно сказати Довженковими словами: «О, трибуно! Скільки дурнів сходило із
тебе переможцями!»
Олександра ГОСТРА.
(Продовження теми
читайте на 3-й стор.)
На фото: сільський голова Василь ПОКРИШКА,
в. о. завідуючої сектором
відділу культури Валентина КРАВЧУК, директор
ЦБС Лідія ГОРКАВЕНКО,
заступник голови РДА Лариса ШЕВЧЕНКО на зборах
жителів села у Слобідці.

НА ТУРНІР ПАМ’ЯТІ В. П. ФЕСАКА

НАСТУПНОЇ
суботи,
27 СІЧНЯ ц. р., у спортзалі
Харківської школи — розіграш кубка з волейболу
пам’яті Заслуженого працівника сільського господарства України В. П. Фесака.

Для участі в змаганнях запрошуються
волейбольні
команди з райцентру і сіл
району.
Початок турніру
о 9-й годині.
ОРГКОМІТЕТ.

Тільки 26 СІЧНЯ в магазині «АВРОРА» за
адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна
відбудуться знижки до 33% (Зимознижки).
Запрошуємо!
Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

19 ЖОВТНЯ 2017 року депутати ВРУ прийняли ЗУ
«Про державні фінансові гарантії надання медичних
послуг і ліків», який є основоположним для проведення реформи охорони здоров’я в країні. Спробуємо
розібратися в тому, що нас чекає вже в найближчому
майбутньому і в якому напрямку буде розвиватися
медицина. У цій статті йтиметься про суть медичної
реформи і перспективні плани, про те, як оплачуватимуться медичні послуги, а також про перспективи
медичного обслуговування населення Талалаївського
району.
Ухвалення цього Законопроекту означає початок
введення в країні страхової медицини, починаючи
з січня 2018 року. Національна страхова система
буде покривати лікування
кожного українця, і пер- за надані медичні послуги
шим етапом стане зміна будуть переправлятися чефінансування первинного рез національне агентство
медичного обслуговуван- медичного
страхування.
ня. Перехід на страхову Страхове агентство стамедицину триватиме про- не технічним оператором,
тягом трьох років, і за цей його діяльність обіцяє бути
час буде запущена сімейна прозорою і доступною для
страхова медицина, при контролю з боку наглядоякій пацієнт вибирає фа- вих органів і громадськості.
хівця і укладає з ним угоду. У зв’язку з цим визначено
Реалізація першого ета- терміни впровадження тапу буде відбуватися на рівні кої системи.
діючих медичних закладів
Перший квартал ц. р.
первинної ланки, до яких МОЗ визначено як час для
відносяться поліклініки і органів місцевої влади та
амбулаторії. Вибір сімей- медичних закладів первинного лікаря та/або педіа- ної ланки на підготовку до
тра буде відбуватися без впровадження нової модетериторіальної прив’язки, лі фінансування та нових
тобто місце прописки або стандартів надання послуг.
проживання не матиме зна- Зокрема для Талалаївськочення при виборі «свого» го РЦ первинної медичної
фахівця. Між пацієнтом і допомоги на першому етапі
лікарем буде укладено уго- необхідно зареєструватися
ду, в якій міститься перелік як некомерційне комунальпослуг, оплачуваних держа- не підприємство та підклювою. Лікар первинної ланки читися до електронної систакож видаватиме довідки, теми охорони здоров’я.
проводитиме профілактичУ II кварталі ц. р. старний огляд, первинну діа- тує кампанія з вибору лігностику. Якщо послуги лі- каря з надання первинної
каря з яких-небудь причин допомоги, під час якої папацієнта не влаштовують, цієнти
підписуватимуть
він може змінити фахівця декларації з обраними ліна іншого. При цьому, лі- карями. Нагадаємо, що лікар буде отримувати опла- карем з надання первинної
ту в залежності від обсягу допомоги може бути лікар
виконаної роботи і кілько- загальної практики — сісті пацієнтів. Розроблено мейний лікар, педіатр або
державний стандарт ме- терапевт. На цьому ж етапі
дичних послуг, який буде починає роботу Національоплачено з бюджету. Кошти на служба здоров’я України

фінансуватися як і раніше,
за рахунок медичної субвенції.
Передбачається,
що до липня 2018 року всі
медичні заклади первинної
медичної допомоги повинні
завершити реорганізацію.
Фінансування медичної
допомоги через НСЗУ забезпечить головне — єдині
стандарти надання меддопомоги та рівний доступ до
медичних послуг для кожного громадянина, незалежно
від прописки. Держава гарантуватиме кожному громадянину, який звернеться
до сімейного лікаря, безкоштовну допомогу. Лікар
гарантовано отримає гроші
за свою роботу, згідно із
встановленим тарифом, незалежно від того, де він працює — у великому місті чи
сільській місцевості. Фінансування поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи
лікаря-ФОПа буде відбуватись із державного бюджету
і не залежатиме від фінансової спроможності місцевої
громади чи прихильності
місцевих чиновників. Воно
залежатиме виключно від
кількості громадян, яким у
медзакладах надали допомогу. У свою чергу, місцеві
громади мають всі можливості для розвитку медичних закладів, адже вони залишаються їх власниками.
Допомога
лікаря
первинної
ланки,
що

ступні ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно
або з незначною доплатою,
їх перелік буде поступово
збільшуватись.
У рамках прийнятого
закону не передбачається
зміна діяльності служб екстреної медичної допомоги.
Реформування швидкої і
невідкладної медичної допомоги буде проводитися
паралельно з основною
реформою.
Планується
проведення перепідготовки
фельдшерів і лікарів швидкої допомоги. У найближчому майбутньому варто
очікувати появи в бригаді
екстреної допомоги інструктора з догоспітальної допомоги, з першої допомоги,
парамедика і екстреного
медичного
устаткування.
На моє переконання, не
варто зчиняти галасу через перспективи отримання
платних послуг тому, що
вже десятки років вони у
нас є де-факто платними
(наприклад, за хірургічні
операції пацієнт оплачує
вартість медикаментів і за
роботу лікарю, медсестрам,
санітаркам, а які кусючі ціни
на стоматпослуги). Тому не
все відразу буде добре, але
поволі треба вибиратись із
трясовини «безкоштовної
медицини» і переходити до
світової практики.
Тепер дещо про особливості медичної ре-

форми в Талалаївському
районі. На думку головного лікаря центру первинної медичної допомоги
в Талалаївському районі
Олексія ШАЛЕНОГО, перед районною медициною
постало дві головні проблеми: «По-перше — кадрова.
Виходячи з норми в 2000
пацієнтів на одного лікаря, нам необхідно шість
лікарів первинної медичної
допомоги, а є лише один.
Лікар-інтерн, яка працювала у 2017 році, тепер
навчається військовій медичній справі. Направлена Чернігівським УОЗ на
проходження інтернатури
інша лікар-інтерн до нас
не прибула, про що УОЗ
було повідомлено. Задля
зацікавленості лікарів у
новобудові Талалаївки було
придбано
двокімнатну
квартиру. Оголошення про
пошук фахівців надавалося в Інтернеті, але хто з
лікарів захоче працювати
в селі, коли зарплата молодого спеціаліста згідно
з тарифною сіткою після
1 січня становить „чистими“ аж 2970 грн. До того
ж кадровий голод у медицині є проблемою не лише
Талалаївського
району,
а є загальнодержавною.
По-друге — проблема приміщень. До цього часу районний центр разом з амбулаторією розміщуються
у приміщеннях дитячої
консультації, які в 2016
році виділило керівництво
районної лікарні. Тут не
було можливості розмежувати потоки хворих зі
здоровими, дітей з дорослими, розгорнути ліжка
денного стаціонару, розмістити електрокардіо
граф. Найближчим часом,
сподіваюсь, ця проблема
буде все ж таки вирішена,
що призведе до покращення організації та якості надання первинної медичної
допомоги».
Сергій МИХНО.

17 СІЧНЯ виповнилося 68 років Ніні Іванівні
КОРОЛЬОВІЙ із Новопетрівського. Спливає час,
мов листя за водою — за
роком рік і так життя мина.
Вже непомітною рукою до
Ваших скронь торкнулась
сивина. Дозвольте, матусю,
Вас щиро вітати, слова
найтепліші Вам сказати, бо
доки є мама, доти є сонце,
доти пташина і цвіт під віконцем, доти краса, доти
поміч, розрада. Живіть нам,
матусю, сто років на радість.
Залишайтесь і надалі такою
гарною, доброю і справедливою, в головне — завжди
здоровою.
СИН і ДОЧКА із
сім’ями.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження нашу дорогу дружину,
маму, бабусю Ольгу Григорівну ОСТАШКО із Красного Колядина. Дякуєм долі,
що Ти у нас є, що все життя
даруєш нам свою турботу і
безмежну любов. Нехай здоров’я завжди добрим буде,
щоби в роботі ладилося все,
за справи добрі хай шанують люди, у дім хай доля
затишок несе. Хай горе обходить завжди стороною, а
щастя приходить і ллється
рікою! Бажаєм тепла, і добра, і любові! Хай Господь
дарує многії літа, а в серці
довіку живе доброта.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА,
СИН, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА,
внуки ЖЕНЯ, ЯРОСЛАВ,
МАКСИМ.
* * *

19 СІЧНЯ виповнюється 65 років Сергію Васильовичу ДРОЗДУ із Старої
Талалаївки. Із днем ангела
вітаєм Тебе, рідний Ти наш
тато й чоловік, невтомний Ти
наш трудівник. Бажаєм міцного здоров’я із доцею ми,
щоб руки Твої не боліли від
втоми, і знай, що ми любим
Тебе дуже вдома. Ти в нас
найкращий тато на землі, ми
цілуєм Твої натруджені руки,
щоб в житті Ти не мав ні горя,
ні скуки, щоб діти й онуки

свете, за каждый миг Тебя
благодарю, прошу, Ты рядом
будь всегда. Пускай на всё
хватает сил, и каждый день
Твой будет мил! Здоровья,
милая, Тебе желаю, чтобы
жила, не зная бед. Удачи,
радости, тепла прошу у неба
для Тебя, чтобы сбывались
все мечты, была счастливой
самой Ты. Пусть будет Твой
очаг хранимым небесным
ангелом всегда!
Твоя любящая дочь
ОЛЬГА.

Тебе поважали. Тож здоров’я
й здоров’я Тобі ми бажаєм.
Дружина ТОНЯ
і донька ЛЄНА.
* * *
22 ЯНВАРЯ отмечает свой 45-летний юбилей
Надежда
Васильевна
МАШОХА (УТОЧКА) из Поповички. Я в день рожденья,
мамочка, Тебе хочу в который раз в любви признаться. Ты главный человек в
моей судьбе, учила сильной
быть и не сдаваться. Спасибо, мама, я хочу сказать,
за то, что вырастила, воспитала. Всегда Ты можешь
поддержать, в многом Ты
мне часто помогала. И если
не ласкала меня жизнь, Ты
между мною и бедой вставала. И говорила: «Доченька,
держись!», как крыльями,
руками обнимала. Тебя я
каждой клеточкой люблю,
родней Тебя нет никого на

* * *
23 СІЧНЯ святкує свій
день народження наша дорога мамочка і найкраща
бабуся Ганна Михайлівна
БУТЕНКО з Понір. Вітаємо
любу ювілярку і шлемо їй
свої найщиріші побажання.
Найдобріша, найкраща матусю рідненька! В цей день
ми вклоняємось дуже низенько за сонечко ясне, за
серце прекрасне, за те, що
добром зігріваєте нас, за
те, що в щасливу і скрутну
хвилину ми можемо всі прихилитись до Вас. Хай Вас
оминають невдачі та грози,
нехай лиш від сміху з’являються сльози. Міцного здоров’я з роси і води, бадьорість та настрій хай будуть
завжди.
З любов’ю дочки
ЛЮДМИЛА, АЛЛА, зяті
КОЛЯ, ВІТАЛІЙ, онуки
ЯРОСЛАВ, ЯНА, ВЛАДИК.

(НСЗУ). Ті заклади охорони здоров’я, які отримають статус некомерційних
комунальних підприємств,
підпишуть договори з НСЗУ
і з цього часу почнуть отримувати прямі виплати за
надані послуги. Ті ж заклади, які з якихось причин не
встигнуть пройти процедуру перереєстрації, будуть

повністю
оплачується
державою, включає: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові
аналізи, направлення до
лікарів-спеціалістів, видачу
довідок та листів непрацездатності. Окрім того,
сімейний лікар призначає
та виписує рецепти на до-

МЕДРЕФОРМА У 2018-му:
ЯК В С Е БУДЕ

ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЄ
С ПІВПРА Ц Я

Медична реформа в
Україні стартує з 1 квітня, зміни в охороні здоров’я в 2018
році торкнуться тільки первинної ланки. Найголовніші
проблеми в роботі районного центру ПМСД: кадрова
та оснащення амбулаторій і
фельдшерських пунктів району. Згідно з діючими вимогами щодо закладів первинної ланки та їхніх власників
до початку роботи потрібно
привести матеріально-технічне забезпечення закладу
у відповідність до Табелю
технічного оснащення. На
жаль, коштів для цього не
вистачало і не вистачає.
Завдяки взаєморозумінню і співпраці із сільськими
радами минулого року робота новоствореного РЦ активізувалася.
Березівська,
Болотницька,
Корінецька,
Красноколядинська,
Липівська, Понорівська, Поповичківська,
Рябухівська,
Староталалаївська, Українська, Харківська, Чернецька
та Юрківцівська сільради
постійно відгукувалися на
звернення медиків. За їх
безпосередньої участі вирішувалися питання зарплати, оплати відряджувальних
та енергоносіїв, придбання
медикаментів, запчастин та
дров, проведення ремонтів
амбулаторій та фельдшерських пунктів, було придбано
вогнегасники на всі ФАПи та
амбулаторії, принтер, 2 інгалятори, запчастини для фізіо

терапевтичних апаратів.
Не зовсім зрозумілою
була позиція Талалаївської
селищної ради, яка не спромоглася, незважаючи на
звернення до селищного
голови, надати допомогу на
придбання комп’ютера та
принтера, які необхідні для
впровадження програми для
укладення договорів пацієнтів з лікарем. І тільки завдяки
розумінню медпрацівниками
району складності ситуації
вдалося частково вирішити
цю проблему.
Протягом року РЦ допомагали народні депутати
В. М. Давиденко та М. М.
Дмитренко, депутат обласної
ради Г. П. Тригубченко, депутати районної ради М. В.
Зарічний, В. А. Киричок, В. І.
Матвієнко та інші. Допомогу нам також надавали ТОВ
«Красноколядинське», приватні підприємці А. А. Чечотенко та Д. С. Алєксєєва.
Завдяки сприянню райдерж
адміністрації та підтримці
депутатів районної ради минулого року було придбано
автомобіль для роботи центру та квартиру лікарям.
Всім небайдужим щира
подяка. Сподіваємося, що і
в подальшому така плідна
співпраця допоможе провести реформу первинної ланки
і дійсно надасть змогу покращити якість медичних послуг
жителям району та ОТГ.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар РЦ ПМСД.
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ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ
«Слава Україні!»
І «Героям слава!»
Ці слова завчила
Вся наша держава.
Як страждали люди
(Ті, що на Майдані)
Бачили усюди,
Та не врятували.
Ми не захистили
Дорогих Героїв.
А вони хотіли
Всім добра і волі.
Кажуть на екрані,
Що така то плата:
Йшли на смерть ці хлопці,
Щоб змінити владу.
Щоб прийшов добробут
У наші оселі,
Щоб жили щасливі,
Щоб жили веселі.
Та хіба це виграш?
Та хіба це плата?
Коли в хаті діти
Не діждались тата,
Коли сину матір
Вже не обійняти,
Дівчині від нього
Квітів не діждати?
Ми не заслужили
Отакої жертви,
Олігарх жирує,
А синочки мертві.
Плаче бідна мати
І вустонька терпнуть,
Вже ніякі сльози
Сина не повернуть.
Ви простіть, браточки,
З нами вас немає.
В жалобі за вами,
Любим, пам’ятаєм.
У серцях у наших
Ви завжди Герої!
Зависокі ціни
Для такої волі.
Вікторія РАДЧЕНКО
(Марченко).
Полтава – Талалаївка.
* * *
ЦИМИ днями святкує
свій 45-річний ювілей коханий чоловік та люблячий
батько В’ячеслав Віталійович АНТИПЕНКО з Понір.
Хай щастя та мир зігрівають оселю і грає здоров’я,
як добре вино. Будь завжди
щасливий і завжди веселий, життя бережи, бо єдине воно. Нехай Тобі завжди
всміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки,
хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії,
бажання, думки. Щоб проліском ніжним життя Твоє
квітло, весною буяла в душі
доброта, любові, добра Тобі,
чистого неба, поваги, пошани й людського тепла. Хай
довго всміхається сонце із
неба, хай Бог береже Тебе,
любий, весь час, та іншого
щастя нам більше не треба,
живи тільки, рідний, із нами
й для нас.
Дружина Л
 ЮДМИЛА,
сини ВЛАДИСЛАВ і
СТАНІСЛАВ.
* * *
16 СІЧНЯ святкувала
свій 40-річний ювілей наша
дорога донечка і сестра
Оксана
Володимирівна
ЦІЛИНА з Талалаївки. Веселковими барвами стелиться час, з року в рік ще гарнішає врода. Привітати Тебе
з ювілеєм випадає чудова
нагода. Хай в Твоє віконце
завжди світить сонце, сяє і
співає молодо весна, хай же
буде доля щедра і привітна,
як зоря ранкова — світла і
ясна. Хай Твої дороги ведуть
до порога рідної домівки, до
усіх до нас, хто Тебе чекає й
любить повсякчас.
МАМА, сестра ВІТА,
ВАЛЕРІЯ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СЕЛО І ЛЮДИ

СІ Л ЬСЬК І Б Л А ГА Н А М І Ш К У Ц ЕМ ЕН Т У
Звертаються до вас жителі села Слобідка, на чиїх
очах це трьохсотрічне село
занепадає. Здається, що ми
вже впали на самісіньке дно.
А йшли ми до цього поступово, наче хто випробовував
наш терпець. Спочатку у нас
забрали роботу, потім кінотеатр, бібліотеку, пошту, стави,
поля, школу, пасовища, дали
впасти куполу у церкві, а дороги не будували і не ремонтували. Звичайно, почався
масовий відтік населення.
Люди з важким серцем залишали малу батьківщину, щоб
розпочати все з нуля там, де
умови кращі. А ті, що залишилися, навчилися виживати у цих жахливих умовах.
Йдуть роки, змінюються президенти та голови сільської
ради; збільшується бюджет,
та тільки у Слобідці змін не
видно, навпаки, стає дедалі
гірше.
А от у наших сусідів —
жителів сіл Харкове та Новоселівка, спостерігається
розквіт у всіх напрямках: по
селах проведене вуличне
освітлення, будуються і ремонтуються дороги, працюють дитячий садок та школа,
в яких є усе, навіть філія
музичної школи… На повну
потужність працює сільський
клуб, є кафе, бібліотека, яка
на 2018 рік передплатила 50
періодичних видань та закупила 102 книги для поповнення бібліотечного фонду…
Всього красивого, що є там,
не перерахуєш. Всюди відчувається турбота про жителів.
А кожна копійка з сільського бюджету відпрацьовує
сповна.
Тоді як наша сільська
рада, до якої входять три
села, піднімає — а точніше,
робить вигляд, що піднімає
— лише Стару Талалаївку, а
Слобідка і Основа потрібні їй
лише для баласту, щоб отримувати більше грошей. Адже
не секрет, що надходження
з кожного села прямують у
центральну садибу. Більше
сіл — більше грошей у сільській раді.

Невже для Слобідки нічого не робиться? Робиться:
або тільки на папері, або настільки непрозоро і хитромудро, щоб жителі не змогли ні
скористуватися цим благом,
ні перевірити. От наприклад,
ми довго випрошували виділити жителям села сінокіс.
Допросилися. Виділили. Де?
Кому? Хто ним користується? Голова сільради сказав,
що громадський сінокіс передали власникам корів. Хто
так вирішив? Власники корів
чи що? Точно знаємо, що в
інших людей не запитували. А де інші люди повинні
заготовляти сіно для своєї
худоби? Адже це громадське
пасовище. Чому не було відкритого голосування усього
села? Чому із виділених районом 10 гектарів залишилось вже 8? Чи зроблені на
дану ділянку документи? На
кого вона оформлена? На усі
ці питання, скільки б ми їх не
ставили, наш голова не дає
нам відповідей. А такі справи
повинні бути оприлюднені та
прозорі.
Жителі села переживають, що Василь Петрович
Покришка тишком-нишком
віддасть громадське пасовище якійсь незацікавленій
у жителях села людині, яка
даватиме доступ до нього
своїм родичам. Щоб не сталося як із ставом, який голова віддав у довічну оренду
без права рибалити.
Просили дитячий майданчик. Допросилися. Привезли мішок цементу і сказали «ставте самі». Жителі
села своїми силами встановили те залізо. Та чи треба
казати, що вже через тиждень гірки та турніки почали
лягати на землю? При цьому
сільська рада щороку списує декілька сотень тисяч
гривень на благоустрій. І як
користуватися тими розхитаними вітром та дощем турніками, як кататися на гойдалці, що чиркає по землі?
Ви думаєте голова не знає,
що є мінімальні норми та
техніка безпеки?

На фото: під час зборів у Слобідському клубі.
Щодо огорожі майданчика, то (бо ж мішка цементу на
все не вистачило) так вона і
лежить просто неба у чийомусь дворі.
Селяни, наче милостиню, просили відремонтувати
дорогу, якій вже 30 років, та
посипати щебенем ґрунтові
дороги по вулицях… Випросили. Виділили півмашини
дрібного щебеню, яким можна засипати лише дві ями.
Привезли, висипали у центрі села цю купу, і так вона
лежить вже третій рік, розтягнута навсібіч негодою та
людьми.
Бігали випрошувати вуличне освітлення. Випросили. Край села підсвітили, а
далі — ходіть із ліхтарями.
Біля
клубу-бібліотеки
стоїть не накритий колодязь.
Чи треба розказувати, наскільки це жахливо та небезпечно? Що чекаємо, якихось
знаків долі чи що? На увесь
район тільки нашу бібліотеку поєднали з клубом. І то
ця будівля відчиняє двері
лише для якихось перевірок
та гулянь у вузькому колі.
А ми що, не люди? Нам не
потрібні гуртки, концерти та
вистави?

МИ ЖИВЕМО РЕАЛІ ЯМИ
Наше село розкидане,
колись було велике… Тепер,
як і в більшості українських
сіл, працездатного населення все менше і менше.
Пустіють вулиці наших сіл.
Але ми розуміємо, що все
це трапилося не в один день
і не змінити все на краще в
один день, навіть місяць чи
рік, тим більше тоді, коли в
країні всюди безлад. Звичайно, що всі ми за прогресивні
зміни, хочеться, щоб їх було
більше, але гріх казати, що
наша Слобідка забута Богом, людьми і владою. Ми
прочитали в районці про те,
які добрі зміни відбуваються
в сусідніх Харковому, Новоселівці. Багато чого знаємо
і не з того, що пишуть у газеті, бо ми живемо реаліями, а не фантазіями. Адже
в агрофірмі «Обрій» працюють наші слобідські люди, у
Харківській школі навчаються сільські діти. Знаємо, що
проблем багато у кожному
селі, тим більше у малому.
Сільський голова із Харкового Г. М. Фесак розповідає
у газеті, що в ремонті дороги
на Новоселівку допомагає
агрофірма «Обрій». Ми від
імені жителів також звертаємося до цієї агрофірми
з проханням допомогти із
ремонтом дороги, знаємо,
що і наш сільський голова
В. П. Покришка піднімає це

питання перед інвестором,
який обробляє землі селян.
Впевнені, що саме агрофірма повинна допомогти відремонтувати дорогу, адже великоваговий транспорт цього
господарства найбільше її
розбиває. Ми розуміємо, що
лише за кошти сільради цього не зробити. Дорога нам
вкрай потрібна, але неможливо сільраді бюджетні кошти вкласти тільки у дорогу. Як
можна казати, що сільрада і
її голова нічого не роблять
для села?
Минулого року за кошти
Староталалаївської сільради придбано дитячий майданчик. Встановили його
самі жителі. Але ж для своїх
дітей! Придбано і встановлено котли на твердому паливі у сільський клуб та ФАП,
металопластикові вікна у
клуб. Раніше у клуб придбано тенісний і більярдний
столи. Тут не лише у свята,
а й у вихідні дні вечорами
збирається не тільки місцева молодь, а і з сусідніх
сіл. Останнім часом у різних
обласних засобах масової
інформації,
електронних
виданнях рясніє критика роботи сільського клубу. Критикують люди, які не ходять до
клубу, які ніколи не доклали
ніяких своїх зусиль для того,
щоб працювала художня
самодіяльність, гуртки. Тут

логіка проста — якщо ми
йдемо до клубу, хочемо співів, танців, інших розваг, то і
клуб працює належно. Тим,
хто критикує роботу клубу,
вона насправді і не потрібна,
і не цікава, головне — красиво про це говорити на всю
Україну!
Наше село друге в районі після Новоселівки із
малих, не центральних сіл
сільради, де за рахунок
сільради частково проведено освітлення. Протяжність
цих сіл надто різна, а відповідно і суми на будівництво
освітлення. Сподіваємося,
що цього року буде освітлення і на інших вулицях. А
людям, які вважають себе
патріотами нашої Слобідки,
треба не «шпильки» підкидати та ворожнечу розводити, а допомагати і словом, і
ділом сільській владі. Адже
ми точно знаємо, що ніхто і
ніколи не приїде у наше село
вирішувати його проблеми.
Село — наш спільний дім і
як ми у нім живемо, багато
в чому залежить від нас. Ми
не відремонтуємо дорогу без
допомоги інвестора, але можемо жити без ворожнечі у
рідному селі.
Під листом підписалися 23 жителі
села Слобідка.

Бо все тут робиться не
для людей, а для звітів. По
звітах у нас і читачі є, і гуртки працюють, і підлога чиста.
По факту — бібліотека не отримує жодного періодичного
видання, книжковий фонд
не поповнюється. Роками не
працювала піч, нарешті встановили котел, який обігріває
одну кімнату, і якщо, наприклад, ви хочете попрацювати
у бібліотеці, то мусите сидіти
у приміщенні, в якому температура на 2 градуси вища за
вуличну.
У клубі не працюють
гуртки, немає сцени. Натомість Стара Талалаївка закупила на 45 тисяч штори
для сцени свого культурного
закладу. Чи не знущання над
слобідчанами? А не цікавить
Покришку наше культурне
зростання.
Нещодавно у селі відбулися дивні збори. Судячи з
об’яви, не зрозуміло, хто їх
мав проводити та які питання планувалися там розглядати. Тому на них прийшли
переважно пенсіонери та
зацікавлені й далі жити без
змін, по старинці люди. Виявилося, що там були озвучені дійсно важливі питання, та

присутні почали кричати, що
ніякі зміни їм не потрібні, що
село і так процвітає, а клуб,
дороги, газ, вода, вуличне
освітлення, сцена, книжки
та періодика — то все зайве.
Дивна реакція?
Вже після зборів селом
розійшлися чутки про дводенне гуляння обраних, яке
проплатив голова. За які заслуги? За те, що самі жителі
допомогли йому відстояти
курс села до повного занепаду. Правильно, навіщо щось
міняти? Давайте зробимо
так, щоб тут не хотілося
жити, і тоді можна буде роз
орати поля від Харкового до
Талалаївки.
Та ми зупинятися не збираємося, бо нам тут жити,
ростити дітей, онуків. Саме
тому і пишемо у вашу газету. А днями зацікавлені у
слобідському розквіті жителі зібрали ініціативну групу,
задача якої вже сьогодні
турбуватися про слобідське
завтра.
Жителі села Слобідка Сергій РОТАЧ, Ганна
МАРЧЕНКО, Світлана
МУРАШКОВСЬКА, Лідія
НЕГОТЬКО, Ольга РОТАЧ,
Павло КОЧЕРЖЕНКО.

ЖИТТЯ ЯК Є

СЬОГОДНІ, на Водохреща, святкує свій ювілейний день народження
наша дорога сестричка й
подруга Олена Михайлівна РИПАЛЕНКО з Талалаївки. Шлемо Тобі, люба,
найтепліші побажання. Як
хочеться подарувати Тобі
долю і прихилить до Тебе
білий світ, щоб в щасті Ти
жила й без болю багато довгих і яскравих літ. Благополуччя Тобі зичимо й удачі, здорова будь, чарівна,
мов весна, і щоб в любові
не було нестачі, бо Богом
раз дарується вона. Нехай
з Тобою будуть поряд веселий сміх і пісня тиха, що
розганяє тугу й лихо. Хай
омине Тебе нещастя, живи
і мрій, бажаєм щастя.
Сестри ЛІДІЯ і
ЛЮБОВ, ПОДРУГА.
* * *
ЦИМИ днями святкуватиме свій ювілей В’ячеслав Віталійович АНТИПЕНКО з Понір. З днем
народження щиро вітаєм!
Хай пісні і бокали дзвенять, хай душа веселиться
й співає, бо сьогодні Тобі
45! Буде планів і сходжень
багато, хоч життя — не казковий міраж. Дай же, Боже,
Тобі подолати і підйом, і
шалений віраж. Будь щасливий в сім’ї, на роботі,
будь багатим на ласку й
тепло, будь красивим, як
сокіл в польоті, будь здоровим, як з гір джерело!
З любов’ю ТАТО,
МАМА, СЕСТРИ з
сім’ями.
* * *
У ЦІ січневі дні святкує
своє 15-річчя наша дорога
донечка, внучка, сестричка і племінниця Ірина
СОЛЯНИК із Болотниці.
Нехай цей день торкнеться
ніжністю зимовою своєю,
наділить щедро радістю й
добром. А щастя миготить
ранковою зорею і гріє душу
ніжності теплом. Нехай сміються Твої очі, цвіте душа,
мов квітка навесні. І мрії дівочі і ніжні хай завжди збуваються всі.
Всі РІДНІ.

ЗА ОСВІТОЮ –
З отриманням безвізу
помітно збільшується поДО ПОЛЬЩІ
тік українців до країн Євросоюзу. Найбільш популярною серед них є Польща.
Хтось їде туди на заробітки, когось приваблюють тамтешні туристичні
маршрути, а для когось
дійсністю стала мрія здобути у Польщі вищу освіту.
Минулорічна випускниця
Талалаївської школи Лілія
ДЕНИСЕНКО
здійснила
свою мрію — стала студенткою Краківського економічного
університету,
навчається на факультеті
«Міжнародні
економічні
відносини». Як їй це вдалося і про свої перші враження від навчання за кордоном Ліля розповіла мені
у себе вдома, куди приїхала на свої перші різдвяні
канікули.
— Ініціатором мого навчання за кордоном була моя
мама, яка майже десять років живе в Італії. Вона підтримує сім’ю фінансово і завжди
мріяла про те, щоб я здобула
хорошу освіту і професію.
Стараюся виправдати її мрію
і свою теж.
— Хто тобі допоміг
туди влаштуватися, адже
це не так легко та й мову
потрібно знати?
— Знову ж мамині друзі.
Через посередницьку фірму у

Києві, яка займається влаштуванням українців навчатися
за кордоном. Очолює її полька, яка добре знається на всіх
міграційних справах. Там запропонували польські міста,
куди можна поїхати навчатися. Я вибрала Краків і вуз, де
б хотіла навчатись.
— Тобі довелось там
складати додатково ще
якісь екзамени?
— Ні, їх цілком влаштували результати ЗНО і
атестат про освіту, виданий у
Талалаївській школі.
— Як швидко оволоділа польською мовою?
— Ще навчаючись у Талалаївській школі, я два роки
займалася в репетиторів у
Ромнах. Мова не складна,
дуже близька до нашої української. А потім ще місяць, з
початку вересня і до жовтня, вивчала її на курсах при
Краківському
університеті.
Навчання там починалися з
1 жовтня.
— Навчаються
студенти лише польською
мовою?
— Польською і англійською.
— Чи багато українців
навчається в університеті?
— Тільки в моїй групі 4
українці. А взагалі багато, в

основному, приїжджі зі Львова,
Києва, Рівного.
Навчається
й
багато росіян. Самі ж поляки
часто їдуть навчатися до Німеччини. До речі, на навчання до вузів вони приходять
пізніше, ніж у нас, у 22 – 23
роки, тому що початкове навчання у школі розпочинається пізніше.
— Не важко тобі адаптуватися, навчатися, адже
перший курс завжди не
простий?
— Поки що все успішно
опановую, вчитися не важко. У нас три дні навчання,
4 вихідних, тож навантажень
особливих не буває.
Ліля соромиться, а тато
підказує, що вона є кращою
студенткою на курсі, за це
навіть отримувала подарунки. Живе Ліля у гуртожитку,
за який платить 500 злотих у
місяць. Це дорого, але умови
проживання досить хороші,
живуть по двоє, або й по одному в кімнатах з усіма зручностями. Саме навчання в
університеті теж дороге — до
1000 євро за семестр.
Вже незабаром у Лілі
закінчаться канікули і вона
поїде здавати сесію. А вдома готується до екзаменів.
Хочеться побажати їй подальших успіхів на обраному
шляху.
Віра КЛИМОВА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
ТРАКТОР Т-40 з плугом в хорошому стані.
Тел. 050-160-40-47.
МОТОЦИКЛ «Ява» 12 В. Тел. 096-081-00-74.
ТОРФОБРИКЕТ для опалення. Тел. 097-723-17-09.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ДРОВОКОЛ на базі двигуна ЗІД, ДВИГУН МП-300.
Тел. 068-677-85-40.
ДРОВА рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.
ДРОВА, метрівки і рубані твердої породи з доставкою.
Тел. 099-194-54-04, 097-636-76-10.
Нові овечі КОЖУХИ, розмір від 50, недорого.
Тел. 068-385-80-52.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40, 098-768-28-04.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.
Сумське м’ясне виробництво
закуповує
дуже дорого БИКІВ, КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ,
а також М’ЯСО дорізів у
будь-який час, у будь-якій
кількості. Самовивіз.
Тел. 050-504-28-43,
098-109-26-56.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250799, виданий із земель колишнього ксп «Дружба» на території Липівської сільської ради 08.08.1996 року на ім’я ДОВГАЛЬ
Варвара Кирилівна, вважати недійсним.

Адміністрація і профспілковий комітет центральної районної лікарні висловлюють щирі співчуття ветерану лікарського колективу Грецелі Тодорівні Мороз і її родині в тяжкому, непоправному горі — передчасній смерті сина
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА.
Колективи терапевтичного та неврологічного відділень
районної лікарні з глибокою скорботою і розпачем зустріли
звістку про трагедію у родині лікаря-пенсіонера Грецелі Тодорівни Мороз — передчасну смерть сина МИКОЛИ. Прийміть
наші щирі співчуття.
Забирають небеса молодих, і від того неймовірно боляче… Колективи районної друкарні та ТОВ «Трибуна плюс»,
колишні працівники обох колективів горюють разом із своїм
колегою, ветераном-поліграфістом Іваном Пилиповичем Морозом та всією його родиною з приводу нерозрадної втрати
— раптової і передчасної смерті сина
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА.
Колектив Талалаївського районного центру ПМСД висловлює щирі співчуття акушерці Березівської лікарської
амбулаторії Тетяні Миколаївні Гавриленко з приводу тяжкої,
непоправної втрати — смерті матері
Валентини Іванівни КРАВЧЕНКО.
Колектив центру первинної медичної допомоги висловлює
щирі співчуття лікарю-пенсіонеру Грецелі Тодорівні Мороз і
її родині з приводу тяжкого горя — передчасної смерті сина
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА.
Колектив працівників Талалаївського відділення АТ
«Ощадбанк» висловлює щирі співчуття колезі Людмилі Вікторівні Виноградовій з приводу непоправного горя — передчасної смерті її батька
Віктора Миколайовича КРИВОУСА.
З глибоким сумом зустріли звістку про тяжке горе в родині
нашої колишньої колеги по роботі в бувшому райкомі компартії
Надії Анатоліївни Кривоус — пішов із життя її чоловік В
 ІКТОР
МИКОЛАЙОВИЧ. Щиро співчуваємо Надії Анатоліївні, рідним
та близьким покійного з приводу непоправної втрати.
Колишні колеги В. М. ГЕЦ, Н. М. САВЧЕНКО,
В. Ф. МАЗІЙ, В. В. ОВЧАРЕНКО, Г. М. ДЕНИСЕНКО.
Гіркоту непоправної втрати, біль та горе розділяємо разом з нашою однокласницею Людмилою Виноградовою, у
якої помер тато Віктор Миколайович КРИВОУС. Прийми,
Людочко, наші співчуття та підтримку в цій скорботі. А покійному Царство небесне та світла пам’ять.
ОДНОКЛАСНИКИ 11-Б класу Талалаївської
середньої школи 1991 року випуску.
У родині наших добрих друзів і кумів Івана Пилиповича і
Грецелі Тодорівни Мороз неймовірно тяжка втрата — у розквіті життя не стало їхнього сина МИКОЛИ. Горюємо разом
із батьками, сестричкою, всією родиною. Світла пам’ять про
Колю завжди буде з нами.
Сім’ї ВЕЛИЧКО, ТОПЧІЙ, МОЛОДЦОВИХ.
Доля буває жорстокою, коли забирає у батьків дітей. Нічим не зміряти горе в родині наших друзів Івана Пилиповича і
Грецелі Тодорівни Морозів — раптово і передчасно, у повному
розквіті молодих сил відійшов у вічність їхній син МИКОЛА. Ніякі слова не втішать і не пригасять біль утрати. Горюємо разом
із вами.
Сім’я НАЗАРЕНКО з Липового.
Тяжке горе спіткало мою колегу, керівника громадської
приймальні районної парторганізації ВО «Батьківщина» Надію Анатоліївну Кривоус — важка хвороба забрала її чоловіка ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА. Щиро співчуваю і розділяю з
рідними та близькими покійного біль непомірної втрати.
Голова райпарторганізації ВО «Батьківщина»
М. В. БІЛАН.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
КОРОВИ, КОНІ, КОЗИ, БИКИ, ТЕЛЯТА. Доріз ціло
добово. Тел. 097-609-85-78.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
БИКІВ через ваги живою вагою від 130 кг до 1 тонни, а
також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ (м. Суми).
Тел. 098-415-96-02, 066-820-16-04.
Вологу КУКУРУДЗУ, СОЮ. Тел. 097-069-98-52.
КУПЛЮ молодого СОБАКУ для охорони; ПРОДАМ ГОЛОВКУ двигуна Д-240, РАДІАТОР ГАЗ-53, РЕДУКТОР зад
нього моста ГАЗ-53 (швидкісний). Тел. 097-539-93-17.
КУПЛЮ або ЗНІМУ КВАРТИРУ. Тел. 097-139-47-36.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 120 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
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КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
М’ясокомбінат
(м. Харків) закуповує у
населення БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ.
Дорого. Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 099-762-38-78,
098-251-58-96,
063-622-01-18.

Важко знайти слова співчуття — такі, що могли б розрадити батьків, яким судилося хоронити своїх дітей, мабуть їх
не існує у світі… Плачемо, сумуємо, співчуваємо Грецелі Тодорівні Мороз і її родині, яка втратила дорогу дитину — сина
МИКОЛУ ІВАНОВИЧА. Царство небесне його світлій душі.
В. М. НУДЬГА, В. О. ЛЕВЧЕНКО, В. М. НЕБАБА,
Н. І. ЧЕПУР, Н. К. РЄЗНІК.
Болем у наших серцях обізвалася звістка про трагедію у
сім’ї Івана Пилиповича і Грецелі Тодорівни Мороз — передчасну смерть їх сина МИКОЛИ ІВАНОВИЧА. Прийміть наші щирі
співчуття, а покійному Царство небесне і легкий спочинок.
Сім’я В. В. і Н. Р. МОРОЗ із Новоселівки.
Наші душі сповнені смутком і розпачем від неймовірно
тяжкої втрати у родині Івана Пилиповича і Грецелі Тодорівни
Морозів — смерті їх сина МИКОЛИ. Щиро вам співчуваємо.
Сім’я ЗАВГОРОДНІХ.
Коля МОРОЗ завжди був у нашому житті, а тепер вічно
житиме у пам’яті. Для нас, старших, він був сином нашої колеги Грецелі Тодорівни, для молодших — другом дитинства,
юності, кумом. Сумно, боляче і страшно, що втрачаємо таких
молодих. Щиро співчуваємо батькам, сестричці, всім рідним.
Сім’ї М. В. і Л. М. БАНДУРАК, куми Оксани БОНДАРУК.

098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).
На постійну роботу сільськогосподарському підприємству у місто Бахмач Чернігівської області потрібні: ВОДІЇ
вантажних автомобілів з досвідом роботи, КОМБАЙНЕРИ з
досвідом роботи, ТРАКТОРИСТИ на вітчизняну та іноземну
техніку з досвідом роботи, головний ІНЖЕНЕР.
Житло надається.
Довідки за телефоном: 2-17-77, 098-519-60-88.
Підприємство
реалізовує за доступними цінами БОРОШНО вищого та
першого ґатунку високої
якості.
Довідки за телефоном:
Тел. 067-460-27-67.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя до 100 грн. за 1 кг і
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

Фермерське господарство закуповує у населення
КОРІВ, БИКІВ і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).
Конотопський м’ясокомбінат закуповує у населення БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 098-446-62-52,
095-562-26-05 (Руслан).

Важке горе спіткало родину Кривоусів із Нинового — відійшов у вічність її глава ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ. Щиро
співчуваємо і горюємо разом із сім’єю — дружиною Надією
Анатоліївною, дочками Людою і Наташею та всіма рідними і
близькими покійного.
Сім’ї КУРОЧКИ і ГАДЮЧКИ.
До наших сусідів сім’ї Грецелі Тодорівни та Івана Пилиповича Мороз прийшло непоправне горе. У розквіті молодих
сил пішов із життя їхній син КОЛЯ. Співчуваємо, підтримуємо батьків, сестричку та рідних покійного. Хай йому буде
Царство небесне, земля пухом. Будемо згадувати добрим
словом нашого сусіда Колясика.
Сусіди ШОВКУН, ПОПОВИЧ, ТКАЧЕНКО, МАСЛОВ, СЕНЧА,
ШИШКА, КРИШТОП, ПЕТРІШЕНКО, БУРКА, КИРИЧЕНКО.
В сім’ї Івана Пилиповича та Грецелі Тодорівни Мороз із
Талалаївки — непоправне горе — раптова смерть передчасно забрала життя їхнього сина КОЛІ. Розділяємо тяжкий
біль із родиною Морозів та всіма рідними і близькими.
Сім’ї КОНОНІЧЕНКО, ДЕНИСЕНКО, БАБАК,
КИРИЧЕНКО.

Важко повірити, що наш друг Коля МОРОЗ вже ніколи не
подзвонить, не приїде в гості. Його душа злетіла на небеса, а
на землі він залишив світлу пам’ять. Щиро співчуваємо його
батькам Івану Пилиповичу і Грецелі Тодорівні, сестрі Лєні.
Сім’я САГАЙДАКІВ.

Тяжке горе спіткало нашу сусідку Людмилу Вікторівну
Виноградову з Талалаївки і всю її родину — помер її батько
Віктор Миколайович КРИВОУС із Скороходового. Тяжка
хвороба здолала його передчасно. Розділяємо біль безповоротної втрати і глибоко сумуємо з усіма рідними покійного, які втратили чоловіка, батька і дідуся. Нехай буде пухом
земля Віктору Миколайовичу, а душі — вічний спокій.
Сусіди з вул. Енергетиків: Г. І. СТУСЬ, Т. В. ГОЛУБ,
М. П. ПИЛИПЕНКО, С. О. КОРОВАЙ, Н. І. ШАКІНА,
Н. О. ВЕЛИЧКО, М. І. ШІДЛОВСЬКИЙ, С. ЧИКИШ.

Болем у наших серцях озвалася звістка про горе у сім’ї
нашої колишньої колеги Надії Анатоліївни Кривоус — передчасну смерть її чоловіка ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА. Сумуємо і щиро співчуваємо всій родині.
Т. Г. і М. В. СЕГЕДА, К. Є. ТІЩЕНКО.

Болем у серцях озвалася сумна звістка про непомірне
горе в родині наших кумів Людмили Вікторівни і В’ячеслава
Анатолійовича Виноградових — відійшов у вічність їхній батько Віктор Миколайович КРИВОУС. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та близькими покійного біль тяжкої втрати.
Куми О. М. ОНИЩЕНКО і В. П. ЄРМАК із сім’ями.

Нерозрадне горе у сім’ї нашої колишньої колеги і подруги
Надії Анатоліївни Кривоус — тяжка хвороба забрала життя її
чоловіка ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА. Співпереживаємо, сумуємо, співчуваємо.
Сім’я О. В. і В. М. ЛУЦЕНКІВ.

Неймовірно тяжкими стали новорічно-різдвяні дні для
наших сусідів Жанни Олександрівни і Віктора Володимировича Носачів із Талалаївки та їх родини — слідом за батьком вони втратили маму ТЕТЯНУ АНДРІЇВНУ. Співпереживаємо із сусідами і всіма рідними та близькими покійної їх
невтішне горе.
Сім’ї АНТИПЕНКО, КАРПУСЬ, ЯНИНИ, ОНИЩЕНКО.

Болять наші серця і душі — невблаганна хвороба забрала від нас колишнього сусіда, свата, чоловіка, батька, тестя,
дідуся Віктора Миколайовича КРИВОУСА. Схиляємо голови
перед його світлою пам’яттю у цей скорботний час, висловлюємо свої глибокі найщиріші співчуття свасі Надії Анатоліївні,
їхній доньці Наталії, нашим невістці Людмилі і сину В’ячеславу, внукам Богдану і Валентину, всій родині і близьким покійного. Прийми уклін наш до землі і тугу вічної розлуки.
Н. М. ЮРЕВИЧ, сім’я Є. А. і М. В. ВИНОГРАДОВИХ.
Несподівана гірка звістка приголомшила нас цими днями
— в сім’ї Івана Пилиповича та Грецелі Тодорівни Мороз із Талалаївки болюча втрата — передчасно пішов із життя їх син
КОЛЯ. Сумуємо разом з ними, співчуваємо в горі усім рідним.
В. і Н. ПИВОВАРИ, Т. і М. СЕГЕДИ.
З гіркотою зустріли звістку про тяжку втрату у сім’ї Кривоусів із Нинового — не стало господаря дому ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА. Співчуваємо в горі його дружині та всім рідним і
близьким покійного.
Сім’я ТАРАСЕНКІВ.

Сумно і тяжко на душі — важка хвороба вкоротила земний шлях нашого кума і хрещеного Віктора Миколайовича
КРИВОУСА з Нинового. Ще б пожити — всього лиш 67…
Горюємо разом із дружиною Надією Анатоліївною, доньками Людмилою і Наталією, онуками й усією ріднею покійного.
Царство небесне його світлій душі.
Куми БАСКИ, РАДЧЕНКИ, хрещеник ОЛЕКСАНДР із
сім’єю.
Наша родина розділяє біль тяжкої втрати із родиною
Кривоусів, яка втратила чоловіка, батька, дідуся ВІКТОРА
МИКОЛАЙОВИЧА. Прийміть наші щирі співчуття. Світла
пам’ять про цю людину завжди житиме у наших серцях.
Сім’я ЛАЗОРЕНКІВ із Талалаївки.
13 січня ми провели в останню путь нашого кума і хрещеного Віктора Миколайовича КРИВОУСА. Його відхід у
вічність — важкий удар для дружини Надії Анатоліївни, доньок Люди і Наташі та їх сімей і всіх нас, кумів і друзів. Спіть
спокійно, куме і хрещений, земля Вам пухом.
Куми ЗІГУНИ, хрещеник ІГОР.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
яка під лягає оцінці впливу на довкілля

Нафтога зовидобувне управління «Чернігівнафтогаз»
Публічного
акціонерного
товариства
«Укрнафта» інформує про
намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація
про
суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 04053,
м. Київ, пров. Несторівський,
3-5. Поштова адреса: 17500
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1, НГВУ
«Чернігівнафтогаз»
2. Планована
діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
2.1. Планована діяльність, її характеристика:
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
здійснює видобуток нафти,
газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного
виду та транспортування
трубопроводами.
З метою збереження
оточуючого середовища при
проведенні
видобування
вуглеводнів НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
використовує
екологічно
безпечні методи будівництва
промислових об’єктів видобування, транспортування та
підготовки нафти і газу.
2 . 2 . Т е х н і ч н а
альтернатива:
Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація
відкладів продовжується наявним фондом видобувних
свердловин. Всі об’єкти розробляються при підтриманні
пластового тиску шляхом нагнітання пластової води (компенсація відборів по покладах
планується на рівні 100 %),
тому технічні альтернативи
планової діяльності відсутні.
3. Місце провадження
планованої діяльності:
Планова діяльність по
видобутку нафти і газу здійснюється на територіях Ічнянського району.
3.1. Місце провадження
планованої діяльності:
Бережівське
родовище
розташоване в Чернігівській
області, Ічнянський р-н, на
відстані 30 км на схід від
м. Ічня, 40 км на північний
схід від м. Прилуки. На території Южненської сільської
ради. Враховуючи територію,
що облаштована та задіяна в
процесі видобутку вуглеводнів, технічна альтернатива територіального розташування
відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності:
Визначається
створенням робочих місць для населення, яке проживає в межах
даних адміністративних районів, сплатою податків в місцеві бюджети (в т. ч. сплата
рентних платежів), допомога
органам місцевого самоврядування в ремонті доріг, мостів, очищенні русел річок та
потічків і т. п.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа Бережівського нафтового родовища у межах
ліцензованої ділянки становить 20,1 км2 (20100000 м2).
Кількість свердловин: 8
шт., ліквідованих — 6 шт., п’єзометрична — 1 шт., в очіку-

ванні ліквідації — 1 шт.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
1) вилучення ділянок у
тимчасове та довгострокове
користування;
2) викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не перевищують
гранично допустимі концентрації (ГДК) для населених
пунктів;
3) акустичне забруднення, розрахунковий гранично
допустимий рівень якого в
житловій забудові менше допустимого рівня шуму на території населених місць;
4) забір води на технологічні потреби.
6.1.
щодо
технічної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження відсутні через відсутність технічної альтернативи.
7. Необхідна
еколого-інженерна
підготовка і захист території за
альтернативами:
Альтернатива відсутня,
у зв’язку з тим, що Бережівське нафтогазоконденсатне
родовище відкрите у 1978
році і введене в промислову
розробку у 1987 році, експлуатується на підставі спеціального дозволу на користування
надрами видобування нафти,
газ супутні: етан, пропан, бутан, який виданий Державною службою геології та надр
України, на земельній ділянці
Южненської сільської ради
(Державний акт на землю серія І-ЧН № 001755, рішення
від 29.12.2001 р.) Ічнянського
району.
7.1.
щодо
технічної
альтернативи:
У зв’язку з розвитком
інфраструктури району, забудови, комунікації унеможливлює відведення землі в
зонах розташування проект
них нових свердловин, тому
еколого-інженерна підготовка
і захист території за альтернативами неможлива.
8. Сфера, джерела та
види можливого впливу на
довкілля:
Основними джерелами
викидів насичених вуглеводнів є сепаратори, резервуари
і ставки-нагромаджувачі, які
служать для уловлювання нафтової емульсії (з подальшою
передачею її на утилізацію)
та стічної води, яка подається
насосами у свердловини для
підтримання пластового тиску, що дає можливість уникнути забруднення навколишнього середовища.
8.1.
щодо
технічної
альтернативи:
Розробка
та
впровадження
природоохоронних
заходів,
спрямованих
на
зменшення
техногенного
навантаження виробництва
на довкілля, раціонального
використання природних ресурсів, що дає можливість
уникнути забруднення навколишнього
середовища,
зумовлює відсутність іншої
технічної альтернативи.
9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний

пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
Планована
діяльність
належить до другої категорії
видів діяльності.
10. Наявність
підстав
для
здійснення
оцінки
транскордонного впливу на
довкілля
Підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований
обсяг
досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля:
Геологічне середовище;
Атмосферне повітря; Поверхневі та підземні води; Грунти,
рослинний світ; Техногенне середовище; Соціальне
середовище.
12. Процедура
оцінки
впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована
суб’єктом
господарювання
діяльність
може мати значний вплив
на довкілля і відтак підлягає
оцінці впливу на довкілля
згідно із Законом України
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на
довкілля — це процедура, що
передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
2) проведення
громадського обговорення Закону;
3) аналіз уповноваженим
органом звіту з оцінки впливу
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку
з оцінки впливу на довкілля
у рішенні про провадження планованої діяльності,
вказаного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу
на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля,
а також на стадії розгляду
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського
обговорення звіту із оцінки

впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається
можливість подавати будьякі зауваження і пропозиції
до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру
громадського обговорення на
стадії звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
планованої діяльності на
довкілля.
Протягом 20 робочих днів
з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення
на веб-сайті Єдиного реєстру
із оцінки впливу на довкілля
громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Подаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний номер, присвоєний
справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному
реєстрі із оцінки впливу на
довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень
і пропозицій.
У разі отримання таких
зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані
суб’єкту
господарювання
(протягом трьох робочих днів
з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і
пропозицій, своїм підписом
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання при
підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації.
Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої
діяльності
Згідно з чинним законодавства України рішенням
про провадження даної планованої діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу на користування
надрами — видобування нафти, газ супутні: етан, пропан, бутани на Бережівському
родовищі, що видається Державною службою геології та
надр України.
15. Усі зауваження та
пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА
(тел./факс. (0462) 675-085,
e-mail: deko_post@cg.gov.ua).

ПО С Л У Г И БУДУ Т Ь БЕ ЗПЛ АТНИМИ

Як уже повідомлялося,
при селищній раді створено відділ забезпечення
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг). На останній, від
12 січня ц. р., четвертій сесії ради сьомого скликання

слухалось питання про організацію роботи новоствореного підрозділу. Прийнятим депутатами рішенням
затверджено перелік соціальних послуг, умови та
порядок їх надання визначеній категорії громадян із
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

числа жителів населених
пунктів, що ввійшли до
складу об’єднаної територіальної громади. Другий
пункт цього рішення гласить: звільнити від плати за
надання відділом забезпечення соціального обслуго-

вування соціальних послуг
громадян, які мають рідних,
котрі повинні забезпечити їм догляд та допомогу.
Отже, послуги для цих людей будуть безплатними.
Тамара ДИТЮК,
начальник відділу.

ВІДГОМІН

ЯК СТРІЧАЛИ

НОВИЙ РІК

Новорічно-Різдвяні
свята несуть нам радість,
віру і найкращі сподівання
на щасливий новий рік. І в
найменших, і в дорослих талалаївців збереглись радісні відчуття зустрічі Нового
року у районному будинку
культури, де проводились
масові новорічні заходи.
Залишиться у добрих спогадах новорічний ранок «І
знову казка прийшла новорічна» з улюбленими казковими героями, іграми та
розвагами, відкриття в селищі новорічної ялинки. Численну аудиторію зібрала і
розважальна програма «На
порозі Новий рік», яка була
досить розмаїта, святково
насичена сценками та персонажами, танцями та піснями, іграми та розвагами.
У дійствах на сцені брали
активну участь і всі присутні в залі. На свято завітали
і учасники щедрувального
дійства разом із Новим роком (Назар Лакиза), Старим
роком (Станіслав Корнієнко) та симпатичним рудим
Песиком (Тетяна Бурденко),
що символізує нинішній рік.
До речі, в зал будинку культури того вечора завітав не
лише символічний песик,
а й кілька справжніх, яких
привели їх господарі — жителі Талалаївки. Господарі
породистих собак — Л. Легка, В. Фесенко, родини Грициків, Калюжних, Левад, Со-

ляників, Гарячунів змогли
показати своїх улюбленців
усім присутнім і переконати
їх у тому, які вони віддані і
надійні друзі. Всі вони отримали новорічні подарунки.
Дід Мороз (Сергій Лобань) і Снігуронька (Юлія
Манівська) щиро привітали
всіх учасників свята, вручили їм цукерки та солодощі.
Координаційна та художня ради РБК щиро дякують всім, хто брав участь
у підготовці та проведенні
новорічного дійства — ведучій програми Лесі Шульзі,
солістам-вокалістам
Аллі
Корнієнко, Вікторії Худолій,
Людмилі Ковтун, Вікторії
Яременко, Юлії Гадючці,
Ірині Кондратенко, Юрію
Штиму, Катерині Богданович, Тетяні Москалець, Тетяні Мякінніковій, вокальним дуетам у складі Юрія
Штима і Маргарити Зубової,
Юрія Штима і Ірини Кондратенко, Вікторії Худолій
і Наталії Коршок, хореографічним колективам —
зразковому
хореографічному колективу «Каскад»,
танцювальному колективу
Центру ДЮТ, танцювальному колективу «Перлина»
районної школи мистецтв
та народному жіночому ансамблю «Мрія» за виконання щедрувальних обрядових пісень.
Валентина ЗАДОРОЖНЯ,
методист РБК.

У ЛИПІВСЬКОМУ САДОЧКУ
Зима асоціюється з
білим пухнастим снігом,
що килимом вкриває все
навколо, одягає білі пухнасті шапки на верхівки дерев
і дахи будинків, скрипить під
ногами і грайливо бавиться
з малечею. Тільки це не про
цьогорічну зиму, яка не радує нас своїми принадами,
а натомість сипле холодним
дощем з похмурого неба. І
все ж, що б не відбувалося
в природі, ніщо не може замінити зимові свята. Найрадісніше із них, безперечно,
свято новорічне. Пам’ятним залишиться воно для
дітлахів Липівського дитсадка «Малятко». Колектив дошкільного закладу,
очолюваний Олександрою
Сенчею, створив справжнє
свято не тільки для малят, а
і для їхніх родин. На свято
були запрошені батьки, бабусі, дідусі, інші родичі малечі, що сприяло створенню
сімейної атмосфери добра.
Всіх радісно зустрічала
красуня-ялинка, біля якої
весело вовтузились малю-

ки в новорічних костюмах,
а коли залунала музика,
вони у веселому хороводі
закружляли навколо ялинки. Дітки у костюмах звіряток, серед яких навіть мале
«слоненятко», а з ними і
легенькі сніжинки. Не зміг
пройти повз все це диво
Дід Мороз із Снігуронькою,
зачувши як дітлахи кликали його. Він не забарився,
з’явився із Снігуронькою.
Разом привітали всіх присутніх із Новим роком, а
потім і самі приєднались до
веселої дитячої компанії,
пішли у танок навколо ялинки. Дід Мороз і Снігуронька
пригостили дітей солодкими подарунками. Вони були
досить щедрими для липівських хлопчиків і дівчаток,
бо у торбу Діду Морозу подарунки для малят поклали
директор агрофірми ТОВ
«Горизонт» І. А. Марченко,
місцевий підприємець С. О.
Динник та Липівська сільська рада.
Любов
ГРАБИНА-ГРОМКО.

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

22 січня — с . Укра їнс ь ке , вул . Н ез а л еж но ст і ,
ТОВ «Фортуна», контора.
23 січня — с. Українське, вул. Братів Стеценків.
24 січня — с. Українське, вул. Незалежності.
25 січня — с. Українське, вул. 1-го Травня.
26 січня — с. Українське, вул. Шевченка, вул. Петра
Глиги (9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Розпорядження
голови Талалаївської районної
державної адміністрації від
26 грудня 2017 року №541
«Про організацію громадських робіт у 2018 році»
зареєстроване 9 січня 2018
року за №2/1175 Головним
територіальним управлінням юстиції у Чернігівській
області у відповідності до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року

№493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої
влади» (із змінами).
З повним текстом даного розпорядження можна ознайомитися на офіційному
веб-сайті
Талалаївської
районної державної адміністрації у розділі «Офіційна
інформація» — «Розпорядження голови РДА 2017».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

19 січня 2018 року

ВИТОКИ
СЬОГОДНІ православні
та греко-католики відзначають свято Хрещення Господнього, який збігається
з Богоявленням. Головним
святковим обрядом є купання в ополонці. Також вважається, що на Водохрещу
вода стає цілющою, а сни
— віщими.
Хрещення є третім великим святом різдвяно-новорічного циклу і пов’язане з
хрещенням у Йордані Ісуса
Христа. Після досягнення
30-річного віку Ісус прийняв
хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Коли
він вийшов на берег, з небес
почувся голос Бога-Батька, який назвав Ісуса своїм
сином, а на нього зійшов
святий дух у вигляді голуба.
Тому свято також називають
Богоявленням. У православній та греко-католицькій традиції вважається, що саме
це свято засвідчує таїнство
Святої Трійці, оскільки Бог
з’явився у трьох іпостасях:
Бога-Отця, Бога-Сина і Святого духа.
18 січня прийнято відзначати другий Святий вечір або
«Голодну кутю». Протягом

усього дня віруючі постяться,
а ввечері вся родина збирається за столом. Пісне меню
включає в себе смажену
рибу, вареники з капустою,
пісні млинці, кутю та узвар.
Перед початком трапези, господар брав ложку куті, підходив до вікна і кликав мороз
на вечерю, примовляючи «як
мороз не йде в дім, хай не
йде і на врожай».
ЦІЛЮЩА СИЛА
ХРЕЩЕНСЬКОЇ ВОДИ
Вважається, що 19 січня,
з опівночі до опівночі, вода
набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом
року. Нею прийнято поїти
тяжкохворих, нею освячують
домівки і храми.
Хрещенська вода має
здатність зцілювати хвороби
тіла і душі, змивати накопичений емоційний та психологічний негатив. Вранці в
церкві відбувається богослужіння. Після нього весь
народ іде процесією на річку
до хреста. Кожен несе з собою пляшку або глечик для

води. На річці, біля хреста,
вся процесія зупиняється і
стає на льоду великим колом. Після недовгої відправи
священик тричі занурює в
ополонку хрест і читає молитву. Коли воду освячено,
люди підходять до ополонки
і набирають її в свої глечики.
КУПАННЯ В ОПОЛОНЦІ
Ополонку у вигляді хреста прийнято заготовлювати
заздалегідь. Вирізаний хрест
встановлюється поруч. Після освячення священиком
в ополонці можна купатися,
змиваючи з себе гріхи і заряджаючись здоров’ям на
цілий рік. Раніше в ополонку
пірнали в першу чергу ті, хто
у Святки гадав і вбирався в
маскарадні костюми, оскільки це вважалося гріхом. За
народним повір’ям, в ополонку пірнає вся нечисть,
яка вільно розгулює по землі
в період Святок.
НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ
Протягом всіх свят, аж
до Хрещення жінкам не мож-

СЛУЖБА – 101

РІК МИНУЛИЙ
БУВ З ПОЖЕ Ж АМИ
За 2017 рік на території
області виникло 2085 пожеж,
у позаминулому році — 1666
(збільшення на 25,2%), на
яких загинуло 76 осіб, травмовано — 28. Сталося 2995
надзвичайних подій (з них
667 у транспортній сфері,
58 на водних об’єктах та
156 випадків виявлення і
знешкодження вибухонебезпечних предметів). Надзвичайні ситуації та події призвели до загибелі 117 осіб та
травмування 769 осіб.
Надзвичайних ситуацій у
Талалаївському районі протягом року не зафіксовано.
Зареєстровано 46 пожеж, з
них 20 у житловому секторі,
проти 20-и у позаминулому
році (збільшення на 130%),

загинула одна людина в
с. Липове. В результаті пожеж вогнем знищено (пошкоджено) 20 будівель, 3,75 т
грубих кормів та 5 одиницю
автотехніки.
Серед основних причин
виникнення пожеж переважали: необережне поводження з вогнем — 28 випадків, порушення правил
монтажу та експлуатації
електроустановок — 6, порушення правил монтажу та
експлуатації печей — 2, підпал — 8. Трагічних випадків
на водних об’єктах не було,
виявлено та знищено 3 вибухонебезпечні предмети часів
Другої світової війни.
Будьте
пильними
та
обережними!

ЦЕ ЦІКАВО

МІФИ ДОВКОЛА НАС
У нашу підсвідомість
настільки в’їлися деякі
хибні твердження, що ніхто навіть не намагається
їх спростувати. Нагадаємо
й доведемо помилковість
кількох із них.
Багато хто думає, що
мозкові клітини ростуть і
розвиваються тільки в дитинстві. Насправді зміни і їх
зростання не припиняються
до самої смерті. За бажання
навіть на схилі літ людина
може вчитися і розвиватися
незгірш школяра.
Не раз чуємо, що більша
частина нашого мозку не задіяна на повну силу, що він
працює лише на 10% своїх
потенційних можливостей.
Утім, цікаво знати, що кора
головного мозку дуже активна завжди, навіть під час
сну. Цим можна пояснити
написання віршів, музики, а
також наукові відкриття, зроблені уві сні.
Часто стверджують, що
нервові клітини не відновлюються. Однак доведено,

що це не так.
Іще з дитинства чуємо:
якщо швидко підняти із землі чи підлоги їжу, котра впала, вона не вважатиметься
брудною, оскільки мікроби
не встигають потрапити на
неї. Пам’ятайте: бактеріям
знадобиться менше секунди,
аби атакувати те, що впало.
Досить відомий міф про
жуйку: мовляв, якщо її проковтнути, може назавжди залишитися у шлунку або склеїти кишки. Насправді нічого
такого не станеться — жуйка
легко перетравиться й вийде
природним шляхом.
Американські вчені вирішили раз і назавжди розвіяти твердження, що кинута
з хмарочоса монета здатна
вбити людину. Вони кидали
з висоти різні предмети, обчислюючи їхню швидкість.
З’ясувалося, що саме повітря і вітер сильно уповільнюють падіння монети, відповідно нанести травму або
вбити перехожого вона не
зможе.

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

ПАМ’ЯТЬ

ЗАГОРІЛАСЬ ВІЧНА
ЗІРК А КОЛІ МОРОЗА

на було набирати воду. Не
можна також було полоскати
білизну в річці, оскільки вважалося, що у ній живуть біси.
Перед Хрещенням дівчата
збирали сніг із стогів, вважалося, що умивання ним дозволить відбілити обличчя,
подарує рум’янець на весь
рік і зробить дівчину красунею. У цей період прийнято
також ворожити на судженого, оскільки, згідно з повір’ями, все, що було наворожено, обов’язково збудеться.
Вважається також, що сни,
які наснилися у ніч на Водохрещу, є віщими. Після Хрещення дівчата і хлопці збиралися на вечорниці, вибирали
собі пару і до Великого посту
тривав сезон весіль.
На наступний після Хрещення день, 20 січня, відзначаються «посвятки». В цей
день переходили на звичайний, трудовий ритм, і відзначали день Івана Хрестителя.
З посвяток знімалося табу на
відвідування корчми і шинку,
а жінкам дозволялося носити
воду.

Він не помер, він просто переселився в інший
світ, з якого ніколи не повертаються на землю. А
тут, на землі, залишилося
багато людей, для яких
він був рідним, дорогим,
людей, яким так його не
вистачатиме. Ми, його
однокласники, також із
тих дорослих людей, які
його передчасну, раптову
смерть переживають як
власне горе. Адже всі ми
разом прожили найрадісніші, найщасливіші роки
шкільного дитинства і
юності — від несміливих
першачків і до впевнених у
світлому завтра випускників 11-В класу Талалаївської школи.
Важко говорити про нашого Колю в минулому часі.
Він був другом і хлопцям, і
дівчатам, бо йому можна
було довірити таємниці,
відкрити душу. Він, як ніхто інший, умів зрозуміти,
порадити, розрадити. Його
посмішка завжди заспокоювала і допомагала у різних
ситуаціях.
Того дня, дізнавшись
страшну звістку, ми телефонували одне до одного
із надією почути від когось:
«Це помилка, це неправда… не може бути…» Але
трапилося. Кажуть, що
небеса забирають найкращих, але від того не легше
тим, хто живе на землі.
Принциповий, добрий,
веселий, з особливим почуттям гумору. Спілкування
із ним випромінювало особливе тепло. Доля закину-

РЕЙД НА ВОДІ

В середині січня водні
об’єкти нашого району скувала крига, але нинішня погода
робить дуже небезпечними
виходи на кригу для рибалок
та тих, хто любить відпочивати та розважатися. 14 січня
2018 року о 10 год. 48 хв. в
затоці р. Десна Чернігівського району було виявлено тіло
чоловіка 1951 р. н., мешканця с. Киїнка Чернігівського
району.
У зв’язку з цим протягом
15 – 16 січня 2018 року працівниками
Талалаївського
РС УДСНС, Талалаївського
відділення поліції були проведені рейдові перевірки
місць стихійного підлідного
вилову риби та відпочинку
людей на водних об’єктах
району: ставку поблизу цегельного заводу в смт Талалаївка, ставків у селах Стара

Талалаївка, Липове, Петькове, під час яких громадянам було роз’яснено основні
правила поведінки на льоду,
проведено інструктажі з відпочиваючими та рибалками.
В результаті рейдової
перевірки комісією виявлено, що:
••ставки не обладнані
для відпочинку людей у зимовий період;
••місця стихійного підлідного вилову риби не
обладнані
рятувальними
засобами;
••на водоймищах проводиться масовий підлідний
вилов риби;
••населення нехтує правилами поведінки на водних
об’єктах.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

19 СІЧНЯ
минає 40 днів,
як обірвалося
життя дорогого батька, свекра та дідуся
Бориса Михайловича БУТКА з Талалаївки. Тяжка хвороба забрала Вас від
нас, ми старалися вберегти Вас, але
настала та невідворотна мить, яка настає для кожного. Не віриться, що ми не
почуємо Вашого голосу, доброго слова.
Спочивайте, рідненький, нехай ніщо Вам вже не болить, а
душа знайде спочинок у вічнім Царстві небесному. Хто знав
Борис Михайловича, пом’яніть разом з нами. Царство небесне і вічний спокій Вам.
Вічно сумуючі СИН, НЕВІСТКА, ВНУКА.

ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

ла його далеко від рідного
дому, але він не втрачав
зв’язків із шкільними друзями. Цього року ми, випуск
ники 1998-го, планували
ювілейну шкільну зустріч. І
серед тих, кого найбільше
хотіли б зустріти, був Коля
Мороз, адже він у Талалаївку приїздив тепер не часто.
Цього холодного січневого
дня він зібрав на цю страшну зустріч всі класи нашого
випуску. Нашому розпачу і
нашому болю немає меж.
Дуже важко втрачати
таку дорогу людину. Ми всі
співчуваємо батькам нашого Колі Івану Пилиповичу
і Грецелі Тодорівні Морозам, його сестрі Лєні, всім
рідним і близьким. Пам’ять
про Тебе, дорогий друже, у
наших серцях буде світлою
і чистою. У глибокій скорботі низько схиляємо голови
над Твоєю могилою.
ОДНОКЛАСНИКИ,
їх БАТЬКИ та КЛАСНІ
КЕРІВНИКИ.

ЧИСТИМО

подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО
ковдри (будь-які розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений ЗАПОВІТ (заповідач ЛАВРІНЕНКО Сергій Миколайович) за реєстраційним №40, посвідчений Юрківцівською сільською радою 5 листопада 2015 року, вважати недійсним.

ВЖЕ і півроку минає від
того страшного
дня, який навіки відняв у нас найкращу
у світі дружину, маму, бабусю Тамару
Олексіївну СОЛЯНИК із Талалаївки.
Ми не можемо повірити, що Ти ніколи
не повернешся додому і стараємося
жити так, ніби Ти обов’язково прийдеш і
похвалиш своїх хлопців. Суму нашому і
болю немає меж. У наших вдячних серцях назавжди залишиться біль і смуток непоправної втрати.
Ти була для нас надійною опорою у всіх життєвих ситуаціях.
Дякуємо Тобі за життя, яке дала нам, за безмежну доброту, любов та материнську ласку. Світи ж нам із неба ясною
зірочкою. Низько вклоняємося перед Твоєю світлою пам’яттю, яка завжди буде жити у наших серцях. Нехай свята земля береже Твій сон, а Господь дарує Царство небесне. Хто
забув — згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть разом із нами.
У глибокій скорботі ЧОЛОВІК, сини АРТУР і ЯРО
СЛАВ, невістка ЮЛЯ, внучок БОГДАНЧИК.
● ● ●
НАША дорога ТОМОЧКА, Тамара Олексіївна СОЛЯНИК
півроку тому пішла у вічність… Прости, що не зупинили Тебе
на тій дорозі, не врятували. Тепер плачемо і горюємо. Ми не
були сестрами по крові, та були найріднішими сестрами по
життю. Тепер немає сестрички, немає тьоті. Ніхто і ніколи
Тебе нам не замінить. Душа спочила… відійшли турботи,
покинув біль, тривога відлягла, нема куди спішить — нема
роботи, а Ти ж без неї й миті не могла. Скільки добра Ти зробила для нас всіх! Тебе любили і цінували за життя. З Твоїм
відходом ми втратили частинку себе. Пухом земля та вічний
спокій Твоїй добрій душі, рідненька.
У глибокій скорботі В. П. ВЕРЕЩАКА,
племінник А. С. ВЕРЕЩАКА.

ПОМИНАННЯ

20 СІЧНЯ минає 12 років, як трагічно загинув наш найрідніший, найдорожчий і найлюбиміший онучок, брат і племінник Ніколай КОБЗАРЬ із смт Совєтський м. Виборг. Коля
був життєрадісний, добрий, товариський, одержимий мрією
стати артистом, навчався на третьому курсі консерваторії в
Санкт-Петербурзі, допомагав в усьому мамі, коли їздили на
гастролі за кордон. Та доля розпорядилась по-своєму: забрала Тебе в нас, а слідом за Тобою пішла й мама. І тепер
ви лежите в чужій далекій стороні. Ти соловейком щебетав
по всьому світу, то хай пташки над вами щебечуть і від нас
вісточку вам передають. Наш сум і біль не передати й не
описати, наче камінь лежить на душі. Прийди до нас хоч уві
сні і розкажи як Тобі там. Спіть, наші діточки ріднесенькі, хай
земля для вас буде м’яким лебединим пухом, а душам вашим Царство небесне і вічний спокій.
У вічній скорботі БАБУСЯ, дідусь ЛЬОНЯ із сім’єю.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
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