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З НАГОРОДОЮ!

ЯК ЧАСТО сільському фельдшеру доводиться чути
такі слова. Так було десятиліттями, так є і тепер там, де
сільському медику довіряють люди. І тільки він на поріг,
вже ніби і проблема не така страшна, як бачилася наодинці із болем. Тепер номер мобільного телефону фельдшера є майже в кожного дорослого сільського жителя. І це
зручно. Пригадуєте, як не в такому й далекому минулому
за фельдшером, коли що траплялося, посилали гінця.
Незалежно від пори року і доби, він спішив на допомогу.
Певно, у кожному селі із вдячністю згадають тих людей у
білому халаті, які самовіддано працювали у сільській медицині: когось пом’януть, а до когось, згадавши, зайдуть
відвідати. Тільки не кажіть, що то було колись, а тепер у
медицині, та ще і в сільській, мало хто працює за покликанням. Це не зовсім так, бо є у нас прекрасна молодь,
якій, як і їхнім попередникам, кажуть у трубку: «Ти тільки
прийди…» Одна із них — в. о. завідуючої Красноколядинською амбулаторією Наталія МАКСИМЕЙКО. Вона, як і
всі її колеги — сільські медики, про сучасну реформу в
медицині мало що знають, та переконані в одному — за
будь-яких реформ поспішатимуть, перш за все, туди, де
чекають їхньої допомоги.
У селі інакше просто не
можна. Адже тут всі одне
про одного знають усе, знають і хто чим хворіє, і хто на
що чи на кого скаржиться.
Довіру, повагу, особливо молоді, здобути не просто, а от
втратити дуже легко. Днями
Наталії виповниться всього
25 років. Зовсім мало молоді її віку залишилося жити і
працювати в селі. Отож, моє
запитання про те, чи надовго
вона у Красному Колядині,
Наталію ніяк не здивувало.
Життєрадісна,
енергійна,
із привітною усмішкою на
вустах, відповіла, не вагаючись: «Думаю, що на все
життя…»
Школяркою вона мріяла
стати вчителькою. Уявляла,
як заходить у клас, як веде
урок, як на перерві спілкується із своїми учнями. Поїхала вступати до Ніжинського
державного університету. А
тут невдача — не вистачає
балів для зарахування на
держзамовлення, навчатися
на платній основі не було фінансової змоги. Дома ще ходила до школи молодша сестричка Оля. Їх мама Оксана
Іванівна виховувала одна.
«Звичайно, в душі мені
було так боляче, що мої
великі старання не були
оцінені. Переживала і мама.
Я тоді сказала їй: не переживай, пішли в медучилище! — згадує Наташа. — Я
навіть не здогадувалася,
що обираю собі найкращу
професію. Мама вагалася чи
сподобається мені професія
акушерки. Адже на той момент, зважаючи на юність,

За багаторічну сумлінну працю у сфері сільського виробництва та з нагоди ювілею відзнакою «Знак Пошани»
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації нагороджений начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Віктор Григорович СІРЕНКО.

я зовсім не уявляла, що
робить акушерка, хоч мої
мама і бабуся працювали в
сільській медицині. Вступила без проблем на бюджет.
Насправді, тоді я, перш за
все, хотіла, щоб не переживала мама, адже як це буде

Т И Т І Л ЬК И П РИ Й Д И…

виглядіти у родині, в селі —
у школі хорошо вчилася, а не
вступила нікуди. Як кажуть,
не було б щастя — нещастя допомогло!»
Із перших тижнів дівчина
відчула себе в Ніжинському
медичному коледжі, як риба
в озері. Приїжджаючи на
вихідні, все більше розпитувала про роботу сільського
медика свою бабусю Олександру Федорівну Яресько,
яка, незважаючи на труднощі
часу її молодості, закінчила
Роменське медучилище і
працювала на різних посадах у сільській амбулаторії,
маму Оксану Іванівну Кононченко, яка після закінчення
Київського медучилища 27
років працювала лаборантом у сільській амбулаторії.
А ті раділи, бо відчували —
буде медик із їх Наталочки,
бо все їй цікаво, все хоче
знати. І вже не було несподіванкою, що її молодша сестра Оля також вступила до
медичного коледжу.
Вона ж бо і справді всюди метка. Вже після першого
курсу вийшла заміж, скоро
народила синочка Артемка,
взяла «академку», та потім навчання не залишила.

Допомагали глядіти малого
чоловік, мама, бабуся. Дуже
скучала за ним, та йшла до
мети. У 2013-му закінчила
коледж і відразу прийшла на
роботу у Красноколядинську
амбулаторію. Вже тоді їй стали довіряти селяни, звичайно, спрацьовував авторитет
бабусі і мами, та зовсім скоро
здобула свій. Бо кожного вислухає, нікому не відмовить
тиск зміряти чи укол зробити.
Часто буває, що від привітання та розмови із медиком
у стареньких уже і тиск стає
в норму. Бо їм так важливе
спілкування, увага. Наташа
хоч і молода, добре знає це
і душею відчуває, що кому і
коли треба із її пацієнтів.
У Красному Колядині молода сім’я має свій будинок.
Підростає в Олега і Наталії
Максимейків вже двоє діток:
Артемко — першокласник,
донечці Ані скоро виповниться 3 рочки. Їх мама не засиджувалася у відпустці по
догляду за дитиною. Анечку
водять у сільський садочок.
«Знаєте, у нас відпустка буває більш по документах — на години не ідеш
на роботу, а звертається
людина — в біді не залишиш,

— розповідає Наталя. — І
що б там не вигадували в
реформах, що б не прописували у протоколах, у селі ми
працюємо так, щоб у людей
менше було горя. Дуже добре, що у сільської медицини є співпраця із сільською
радою. Донедавна її очільник, а тепер в. о. сільського
старости Л. І. Сорочинська
завжди допомагає вирішувати проблеми. Я їй дуже за це
вдячна».
Ставши медиком, Наталя, як і старші жінки її родини, відразу ж стала і донором. А ще вона має чудовий
голос і бере участь у сільській художній самодіяльності. Так зворушливо і щиро
звучала пісня про родину в її
виконанні під час районного
фестивалю-премії «Гордість
району», яку вона дарувала
номінантці фестивалю —
своїй мамі.
Життєва позиція таких
молодих людей просто захоплює, бо дякуючи їй, ще є
сподівання на перемогу добра, людяності, співчутливості, які, крім освіченості, так
потрібні в медицині.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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ВИКОНКОМ, ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС СЕЛИЩНОЇ
РАДИ щиро здоровлять з ювілеєм члена виконкому, директора СТОВ Агрофірми «Горизонт» Ігоря Анатолійовича МАРЧЕНКА. Чоловік, якому сорок п’ять, вже набрався
необхідної зрілості і мудрості, бо він уже втрачав і знаходив, пережив злети і падіння. Наш ювіляр займається улюбленою справою, утвердив себе у ній, досяг успіхів, став
справжнім господарем землі, створив команду однодумців,
знайшов вірних друзів і навчився слухати людей і своє серце, в якому вистачає місця для милосердя і благодійності.
Ігорю Анатолійовичу, щиро, від душі: нових життєвих перемог, процвітання агрофірмі, радощів Вам багато, а бід і
втрат — як можна менше! І щоб мудрість Ваша прибувала
виключно від позитивних емоцій. З ювілеєм!
* * *
ШАНОВНИЙ Ігоре Анатолійовичу, прийміть наші щирі
вітання та побажання з нагоди Вашого ювілею! Щоб спокій
і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній
годині! Нехай обминають Вас сум і тривога, хай стелиться
довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається! Здоров’я міцного,
щастя без краю, усього найкращого ми Вам бажаєм! Усім
колективом ми Вас вітаєм, щастя, здоров’я й удачі бажаєм.
Хай радість приносить Вам кожна година, щасливою буде
життєва стежина для Вас і родини на довгі літа.
З повагою Ваш КОЛЕКТИВ.

СЛУЖБА – 102

Житель Липового Х. у
ці дні викрав у свого односельця Б. речі домашнього
вжитку. Правоохоронці виявили злодія та повернули
вкрадене його власнику. По
даному факту порушено
кримінальну справу.
10 січня біля одного з
магазинів по вул. Робітнича в Талалаївці здійснено
крадіжку чоловічого велосипеда марки «Салют», який
належав місцевому жителю
Ч. Крадіжку здійснив грома-

дянин К. Викрадене вилучено та повернуто власнику.
Ведеться слідство.
17 січня жителька Красного Колядина Р. у стані
алкогольного сп’яніння нанесла тілесні ушкодження
місцевому жителю Б. Ведеться слідство.
23 січня громадянин Н.
здійснив крадіжку електроінструментів із будинку жителя Талалаївки С. Викрадене вилучено. Ведеться
слідство.

КАФЕ «ОРХІДЕЯ» (с. Липове)

запрошує на вечір живої музики
до Дня закоханих,
який відбудеться 16 ЛЮТОГО.
Початок о 19-й год.

Тел. 050-953-15-23.
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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АКТУАЛЬНО

ЯК НЕОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВПЛИНЕ НА РОЗМІР ПЕНСІЇ
Розмір пенсії за віком
залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої було
сплачено страхові внески.
Відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» (далі
— Закон 1058) страховий стаж
— це період, протягом якого за
особу щомісяця сплачуються
страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний. Якщо з
якихось причин роботодавець
не сплачує за своїх найманих
працівників соціальні внески
(причиною може бути, зокрема, виплата заробітної плати
в конвертах), то ці періоди випадають із страхового стажу
Рік виходу на пенсію
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Починаючи з 2028

найманого працівника.
ЗУ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» (далі — Закон 2148)
змінено норми статті 26 Закону 1058 та визначено нові
умови виходу на пенсію за
віком, починаючи з 1 січня
2018 року. Зокрема, по 31
грудня 2017 р. право на призначення пенсії за віком особи мали після досягнення 60
років та за наявності страхового стажу не менш як 15 років. Починаючи з 1 січня 2018
року, пенсію за віком після
досягнення 60 років призначатимуть за наявності в особи такого страхового стажу:
Необхідний стаж роботи
Не менше 25 років
Не менше 26 років
Не менше 27 років
Не менше 28 років
Не менше 29 років
Не менше 30 років
Не менше 31 року
Не менше 32 років
Не менше 33 років
Не менше 34 років
Не менше 35 років

Згідно з ч. 2 ст. 26 Закону 1058 в разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, зазначеного вище страхового стажу
пенсію за віком призначатимуть після досягнення 63-річного
віку та за наявності такого страхового стажу:
Рік виходу на пенсію
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Починаючи з 2028

Необхідний стаж роботи
Від 15 до 25 років
Від 16 до 26 років
Від 17 до 27 років
Від 18 до 28 років
Від 19 до 29 років
Від 20 до 30 років
Від 21 до 31 року
Від 22 до 32 років
Від 23 до 33 років
Від 24 до 34 років
Від 25 до 35 років

Відповідно до ч. 3. ст. 26 Закону 1058 в разі відсутності,
починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 65 років та за
наявності відповідного страхового стажу:
Рік виходу на пенсію
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Починаючи з 2028
Якщо починаючи з 1 січня 2018 року в особи немає
необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком
їй може бути призначено після набуття необхідного страхового стажу.
Новою нормою є положення про можливість призначення пенсії за віком незалежно від віку. Зокрема,
починаючи з 1 січня 2028
року, за наявності 40 і більше
календарних років страхового стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від
віку. Це передбачено частиною п’ятою статті 26 Закону
1058.
Порядок визначення
розміру пенсії за віком
Розмір пенсії в солідарній
системі залежить від страхового стажу та, що важливіше,
від заробітку (доходу) протягом усієї трудової діяльності,
з якого було сплачено внески
до Пенсійного фонду України. Пенсію за віком визначають як добуток коефіцієнта
страхового стажу особи на
осучаснений заробіток для
обчислення пенсії. Коефіцієнт страхового стажу визна-

Необхідний стаж роботи
Від 15 до 16 років
Від 15 до 17 років
Від 15 до 18 років
Від 15 до 19 років
Від 15 до 20 років
Від 15 до 21 року
Від 15 до 22 років
Від 15 до 23 років
Від 15 до 24 років
Від 15 до 25 років
чають за формулою, встановленою у статті 25 Закону
1058. При цьому вартість одного року страхового стажу
для пенсій починаючи з 1
січня 2018 року — 1%.
Зарплата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового
стажу, починаючи з 1 липня
2000 року, за даними системи персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера
та за умови підтвердження
довідки про заробітну плату
первинними
документами
для обчислення пенсії також
може враховуватися зар
плата (дохід) за будь-які 60
календарних місяців страхового стажу підряд по 30
червня 2000 року незалежно
від перерв.
Якщо страховий стаж
особи після 1 липня 2000
року становить менш як 60
місяців, крім заробітку за
даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення пенсії обов’язково
враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу
підряд по 30 червня 2000
року незалежно від перерв

на підставі довідки підприємства чи архівної установи.
Якщо страховий стаж
особи становить менший період, ніж передбачено вище,
враховується зарплата (дохід) за фактичний страховий
стаж.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Розмір пенсії кожної
особи визначається індивідуально з урахуванням
її страхового стажу, заробітку та часу виходу на
пенсію.
При цьому статтею 28
Закону 1058 визначено, що
мінімальний розмір пенсії
за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок
30 років страхового стажу
встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму
для осіб, що втратили працездатність, визначеного
законом.
За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років
чоловікам і 30 років жінкам
пенсія за віком збільшується
на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27
цього Закону, але не більш
як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї
частини.
Із 1 січня 2018 року для
осіб, які досягли віку 65 років,
мінімальний розмір пенсії

за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок
30 років страхового стажу
встановлюється в розмірі
40% мінімальної зарплати, визначеної законом про
Державний бюджет України
на відповідний рік, але не
менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність, визначений
законом.
За наявності страхового
стажу меншої тривалості,
ніж передбачено вище, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному
страховому стажу, виходячи
з прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, що
втратили
працездатність,
визначеного законом. Для
пенсій, призначених після 1
січня 2018 року, мінімальний
розмір пенсії за віком, передбачений вище, виплачується
після досягнення 65 років. До
досягнення цього віку таким
особам може бути призначено державну соціальну допомогу на умовах і в порядку,
визначених Законом України
«Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим
сім’ям» (залежно від сукупного доходу сім’ї).
Олена ЛАПА,
начальник Бахмацького
об’єднаного управління ПФУ.

дідусь Анатолій Іванович
КЛИМЕНЧУК із Старої Талалаївки. Нестримною ходою йдуть літа, вже мудрий
ювілей Твій на порозі. В очах
ще юнь, хоча на скронях сивина, набутки й втрати на
важкій дорозі. Хай доля піднесе іще сповна і радості,
й наснаги, і здоров’я. Хай
завжди квітне у душі весна і
серце зігрівається любов’ю.
Бажаєм, щоб були приємні лиш турботи у власнім

швидкістю світла, а очі дивовижно сяють іскорками
від щастя. Пятнадцать лет
сегодня празднуем мы. Не
верится, дочка, что взрослая
Ты. Красавицей стала и
умной вполне, и взрослая
жизнь Тебя манит уже. Стоишь на распутье Ты жизни
своей, так много дорог впереди и путей! Какой же идти,
чтобы к счастью придти и не
ошибиться в начале пути?
Мы видеть счастливой хотели Тебя, здоровой, красивой
и мир весь любя. Чтоб людям
добро и заботу несла, мила
всем, любима бы всеми
была. Желаем в Твой день
появленья на свет сейчас и
всегда — пусть пройдёт много лет — достоинство, дочка,
своё не терять, других понимать и себя уважать.
З любов’ю МАМА,
ТАТО, сестра ТАНЯ,
зять АНДРІЙ, племінник
ДАВИДКО.
* * *
30 СІЧНЯ відзначила
свій день народження наша
дорога внучка, племінничка,
сестричка Анічка ХОМЕНКО
з Плугатаря. Славна наша,
з днем народження Тебе,
від щирого серця бажаємо
Тобі рівної і легкої життєвої
дороги, не затьмареної ніякими людськими вчинками,
словами або поглядами.
Нехай навколо будуть лише
люблячі і віддані Тобі друзі.
І знай: ми завжди поруч. Ми
віримо, що прийде ангел з
неба і принесе з собою три
ключі. Цей перший ключик
від любові, любов від друзів, Бога і батьків. І вірим ми,
що дуже скоро Ти матимеш і
сотню цих ключів. А другий
ключик є від щастя, і хоч
воно не кожному дано, та
скільки б не було багатства,
а щастя треба все одно. А
третій ключик найдорожчий,
його до серця ніжно пригорни, бо третій ключик від здоров’я, його найбільше в світі
бережи.
З повагою бабуся
ТАНЯ, дідусь МИША з Грабщини, тьотя СВЄТА та її
родина з Лохвиці, дядьо
РОМА та його родина з
Плугатаря.

Юлія Тимошенко вимагає від президента внести
кандидата від «Батьківщини» до нового складу ЦВК

Юлія Тимошенко звернулася до президента Петра
Порошенка з вимогою включити кандидата від «Батьківщини» Андрія Євстігнєєва
у подання про новий склад
Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це лідер партії
«Батьківщина» повідомила
на прес-конференції у Києві.
Юлія Тимошенко зауважила, що ЦВК має бути
сформована чесно, з урахуванням кандидатур від
всіх парламентських партій,
оскільки це передбачено законом. Лідер партії «Батьківщина» наголосила на тому,
що її політична сила вчасно,
відповідно до законодавства, подала кандидатуру
Андрія Євстігнєєва до складу ЦВК, проте це подання
було проігноровано.
«Я публічно звертаюсь

до Президента з вимогою
негайно виправити цю помилку. Це свідоме порушення закону про ЦВК, оскільки
„Батьківщина“ має перший
рівень підтримки у суспільстві, про що свідчать вибори
до ОТГ. Ми вимагаємо внести до подання кандидатуру
від „Батьківщини“, тим більше, що раніше Порошенко
публічно заявляв, що всі
фракції внесли до ЦВК свої
кандидатури, які відповідають всім критеріям, і він
включив їх до складу подання», — зазначила політик.
Юлія Тимошенко переконана, що наслідком ситуації з поданням на новий
склад ЦВК можуть стати
фальсифікації на виборах.
Бо навіть один член ЦВК
від «Батьківщини» не дозволить фальшувати вибори.

Вона нагадала, що навіть
за часів Віктора Януковича
від «Батьківщини» було два
члени ЦВК.
Лідер партії «Батьківщина» також звернулась до:
••голови
парламенту
Андрія Парубія з вимогою
негайно повернути відповідне подання до президента
та прийняти нове, в якому
будуть кандидати від усіх
фракцій;
••депутатів усіх фракцій
у ВР із пропозицією виступити проти намагань президента сформувати новий склад
ЦВК, де домінує його більшість та немає кандидата
від опозиційної парламентської партії «Батьківщина».
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

П А М ’ ЯТІ ГЕ РОЇВ К РУ Т
28 січня делегація Талалаївського району, яку
очолили голови районної
державної адміністрації Ана-

толій Дупа та районної ради
Юрій Дзюбан, долучилася
до заходів із відзначення
100-річчя бою під Крутами.

Пам’ятні заходи проходили
на території Меморіального
комплексу «Пам’яті героїв
Крут».

ГОДИНА ПАМ’ЯТІ

Тільки пам’ятаючи минуле, ми маємо надію на гідне
і достойне майбутнє. А щоб
пам’ятати якусь із сторінок
історії українського народу,
треба, перш за все, про неї
знати. Особливо важливо
ділитися цими знаннями із
підлітками, виховувати у них
почуття патріотизму, гор-

дості за своїх предків. Ми,
бібліотекарі,
пропонуємо
школярам не тільки почитати відповідну літературу, а
й розповісти про ту чи іншу
історичну подію так, щоб зацікавити юнь. До 100-річчя
бою під Крутами із десятикласниками
Талалаївської
школи були проведені годи-

на пам’яті «Нема любові понад ту, що окропила кров’ю
Крути» та бібліографічний
огляд літератури «За народ і
волю, віддали життя і долю»,
яку підготували бібліотекарі
ЦРБ Світлана Джежуля та
Любов Джежуля.
Любов ДЖЕЖУЛЯ,
бібліограф ЦБС.

НА СВІТЛИЙ 45-річний
ювілей директора агрофірми «Горизонт» Ігоря Анатолійовича
МАРЧЕНКА
— справжнього сина землі,
вмілого господарника, шанованої громадою людини,
щедрого мецената і спонсора школярів. Котивсь селом
зимовий передзвін і зорі
нахилялись ніжно й низько,
коли в хатині батьківській,
ясній гойднулася калинова колиска. Чи знала мами
трепетна душа, чи відали
колиски диво-крила, якого
колисали козака, яка у світ
прийшла Людина. Зростав
хлопчина, вчився та мужнів,
запам’ятавши батькову науку: що найдорожче — край є
рідний твій, а найрідніше —
то земля і люди. Здоров’я,
сили із роси й води, щоб
доля — як свята земля багата, щоб накувала сто щасливих літ зозуленька Вам
сивая, завзята! Щоб стало
ще наснаги і тепла для кожного душевного привіту, щоб
агрофірма щедро розцвіла
весняним цвітом — многі,
многі літа! Щоб хліб був і
до хліба на столі, щоб від
людей була повага й шана,
щоб сам Господь хранив
Вас і беріг, пшениця слалась
маревом безкраїм…
Учнівський та педагогічний КОЛЕКТИВИ
Липівської школи.
* * *
30 СІЧНЯ святкував
свій 55-річний ювілей наш
дорогий чоловік, батько і

домі й на улюбленій роботі.
Хай не чіпа Тебе ні злива, ні
хурделиця, хай Твоя стежка
лише щастям стелиться і
все задумане хай неодмінно
звершиться.
ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, внучка
АНАСТАСІЯ, СВАТИ.
* * *
У ЦІ морозні зимові дні
відсвяткував свій ювілейний
день народження наш люблячий турботливий, доброзичливий, сильний духом
оптиміст, щедрий, добрий
внук, син, друг, брат, тато,
дядьо, племінник і хрещеник Володимир Віталійович САГЛАЙ із Талалаївки.
Бажаємо наснаги, щедрого
довгого віку, море посмішок,
щастя і добра, терпіння чемодан і здоров’я океан. Здоров’я міцного з роси і води,
щоб не стрічав Ти більше
біди. Хай ангел-хранитель
Тебе оберігає, Господь многая благая літ посилає. Любимо, цінуємо і гордимося
Тобою.
З повагою і любов’ю
БАБУСЯ, МАМА і вся Твоя
РОДИНА з Києва, Запоріжжя, Львова і Полтави.
* * *
АНЯ, Анічка, Анютка…
Так ми називаємо дорогу
нашу донечку, сестричку,
тітоньку Аню ХОМЕНКО з
Плугатаря. 30 січня вона
святкувала своє 15-річчя.
Люба наша, хай щастя буде
просто неземним, заповітні бажання виконуються зі
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

П Р О А Н О Н І М К И ТА Б Л О Г И

Щороку в Україні зникає 18 сіл. Минулого — померло 244 жителі нашого
району, тобто не стало
цілого села. Народилося
65. Частина із них не проживає в селищі чи селах.
До чого веду? Українське
село живе дуже складно.
Дивує, що люди ще й самі
собі створюють проблеми

скандалами, обливанням
брудом односельців, керівників. Правду кажуть,
що язиком плескати — не
ціпом махати!
Після виходу статті
«Великі проблеми малого
села» отримала анонімку, написану друкованими
літерами, слідом відомий
Слобідський блогер знову

пише нісенітницю у своєму
блозі. Стиль один і той же
— таких писак за 30 років
журналістського стажу відчуваю й на відстані. Якщо
хтось отримує від цього
задоволення — пишіть собі
на здоров’ячко. Тільки не
розорюйте село, дійдіть
згоди між собою.
РЕДАКТОР.

Написати листа в редакцію мене спонукала стаття у
газеті за 19 січня «Сільські
блага на мішку цементу», де
просто вилито бруд на нашого сільського голову. Отож
хочу розповісти читачам про
чуйну і щиру людину, гарного
господаря, здібного керівника, хазяїна свого слова
— сільського голову Старої
Талалаївки Василя Петровича Покришку. На цю посаду
його вибрали жителі трьох
сіл не за гречку чи подарунки, а як хорошого, роботящого, шанованого господаря.
Все життя нашого голови проходить на очах сільських людей. Він народився
і виростав у Слобідці в багатодітній сім’ї, яку поважали
за працелюбність і добре
вихованих дітей. Всі, хто
будував свої хати із власних пучок, добре знають, як
нелегко йому далося будівництво. Скільки сили і праці
вони з дружиною Лідою Іванівною вклали і досі вкладають у власне господарство.

Хто не тримав великого
господарства і не носив
щодня гумових чобіт (бо як
без них у селі), у кого не репалися водянки на долонях
від вил та граблів, той і не
зрозуміє тяжких заробітків.
А потрібно було діток підняти на ноги, вивчити і дати
їм гарний батьківський приклад, і вони хоч у містах живуть, приїжджаючи додому,
ніякої роботи не цураються:
і корівок випасуть, і сіно перевезуть, і посапують, доки
ще сонце не встало.
Василь Петрович із тих
сільських людей, хто прокидається дуже рано, бо належно господарює і вдома, і
як сільський голова. Завдяки
його наполегливості спонсори, інвестори допомагають
у вирішенні різних питань.
Пишуть люди прохання виділити допомогу на операції,
лікування, поховання. Треба
привезти дрова малозабезпеченим і т. ін. Щоденних
питань, проблем вистачає,
і допомога виділяється на

всі три села. А як засніжить,
то наш голова сідає разом
з трактористом у трактор,
щоб той скрізь почистив вулиці від снігу.
Так, Василь Петрович
не святий, але ж і ми всі не
безгрішні. То чому ж у своєму оці не видно і поліно, а у
чиємусь — видно і піщинку?
Як би не старався, але ж
усім не вгодиш. Тож схаменіться, люди добрі, одумайтесь, не вірте неправдивій,
перебільшеній, перекривленій інформації. Якщо хтось
хоче щось доказати, почни з
себе. Покажи себе в добрій
справі. Коли вже такий правильний — покажи гарний
приклад. А топити, гнобити,
поливати брудом — може
тільки людина недалека,
яка не розуміє суть непростої праці сільського керівника. Василь Петрович обраний громадою на посаду
сільського голови і більшість
свідомих людей йому довіряють і шанують.
Антоніна ДРОЗД.

НАСИЛЬСТВО в сім’ї —
це не лише українська біда,
а проблема світового масштабу. Але в Україні жінки,
діти й люди похилого віку
страждають від домашнього
насильства набагато частіше, ніж можна собі уявити.
На думку експертів, загальна
кількість злочинів і адміністративних правопорушень,
пов’язаних з насильством у
сім’ї, є більшою, ніж усі інші
злочини взагалі.
35 відсотків жінок, які потрапляють до лікарні «швидкої допомоги», перебувають
там через тілесні ушкодження, пов’язані зі знущанням;
25 – 40 відсотків жінок було
побито під час їх вагітності.
50 відсотків усіх бездомних
жінок і дітей пішли жити на
вулицю, рятуючись від насильства в сім’ї. Діти скривджених матерів у 6 разів частіше намагаються накласти
на себе руки, 50 відсотків
схильні до зловживання наркотиками й алкоголем.
Майже 100 відсотків
матерів, які зазнали насильства, народили хворих
дітей. 65 – 95 відсотків тих,
хто займається проституцією, зазнали сексуального
насильства ще в дитинстві.
Майже 40 відсотків усіх зареєстрованих убивств відбувається саме серед родичів.
95 відсотків справ про розлучення викликані брутальною словесною образою й
побиттям жінок.
30 – 40 відсотків щоденних викликів міліції пов’язані
з побутовим насильством.
30 відсотків самогубств і 60
убивств жінок пов’язані з насильством у сім’ї. 69 відсотків випадків сексуального
насилля над дітьми в Україні здійснюється в домашніх
умовах, у неповноцінних
сім’ях і над дітьми-сиротами. Діти-жертви в 10 разів
частіше здійснюють спроби
суїциду, ніж їхні ровесники.
Справді, сумна статистика.
Нарешті, в кінці 2017 р.
ВРУ прийняла закон щодо
посилення
відповідальності за домашнє насильство. З 1 січня 2018 року
більшість норм цього за-

кону вступили в дію.
Під термін «домашнє
насильство» підпадають усі
акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, вчинені
між колишнім чи теперішнім
подружжям, людьми, які разом живуть чи жили. Економічне насильство включає
умисне позбавлення житла,
їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними,
залишення без догляду чи

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства, створення
програм для постраждалих
і їхніх кривдників. Єдиний
державний реєстр випадків домашнього насильства
створять, щоб запобігати
домашньому
насильству,
надавати комплексну та
своєчасну
допомогу
постраждалим, координувати
відповідні служби, контролювати розслідування фактів
домашнього насильства та

МИ ГОЛОВУ ОБИРАЛИ НЕ ЗА ГРЕЧКУ

НАМ ПИШУТЬ

ДОРОГИ І В НАС РОЗЧИЩАЛИ

Як сумлінний читач нашої
газети, я звернув увагу на радість членів новоутвореної
громади з приводу належного функціонування її комунальних служб. І це добрий
приклад для жителів району.
На сьогодні так склалося,
що ми ще не в Талалаївській
ОТГ, та, дякуючи місцевим

НЕТЕЛІ
БАГАТОДІТНИМ
РОДИНАМ
У Талалаївському районі
діє Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям,
які проживають у сільській
місцевості. Отож, сім’ї, в
яких виховується 5 і більше
дітей до 18 років, можуть
взяти участь у цій програмі.
Для цього батькам, перш за
все, треба мати посвідчення
батьків багатодітних сімей.
Хто не має такого документа, для його оформлення
зверніться до сектору сім’ї,
молоді і спорту райдержадміністрації. Хто вже має на
руках посвідчення і бажає
взяти участь у Програмі,
звертайтеся безпосередньо
у відділ агропромислового
розвитку РДА. Телефон для
довідок: 2-18-81.
Надія СЕРЕДА,
головний спеціаліст
відділу агропромислового
розвитку РДА.
мінального характеру», він
повинен скерувати постраждалого на медобстеження. А
у разі виявлення секс-ушкоджень — на ВІЛ-тестування.
Загальні та спеціалізовані
служби підтримки постраждалих осіб повинні приймати і розглядати заяви від
постраждалих або їх представників про отримання допомоги, зокрема соцпослуг
для осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах. Служби також повинні

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО –
С ТАТ И С Т И К А , Щ О Ш О К УЄ

піклування, перешкоджання
в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати,
навчатися, примушування до
праці тощо.
Психологічне насильство — це словесні образи,
погрози,
переслідування,
залякування та інші дії, які
обмежують волю людини,
побоювання людини за свою
безпеку чи безпеку інших,
які пошкодили психічне здоров’я чи призвели до емоційної невпевненості, нездатності захистити себе.
Секснасильство — це
будь-які
секс-дії,
вчинені щодо повнолітнього чи
дитини без її згоди, примушування до секс-актів з
третьою особою та інші правопорушення щодо статевої
свободи.
Хто і як повинен реагувати на факти домашнього
насильства, як повинні діяти різні державні структури в напрямку викорінення
цього явища. Все це передбачають норми закону.
Нацполіція
отримала
право контролювати поведінку кривдника, щоб не
допустити повторного насильства,
правоохоронці
також можуть стежити, щоб
порушник дотримувався накладених на нього тимчасових обмежень і виконував
певні обов’язки. Законопроект передбачає створення
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застосування до кривдників
спецзаходів, притягнення їх
до відповідальності та стеження за зміною їх поведінки.
Органи місцевого самоврядування повинні організовувати соціальні послуги,
брати участь у підготовці
фахівців, які будуть боротися з домашнім насильством
і визначати, які спецслужби
з підтримки постраждалих
потрібні регіону, забезпечувати їхнє створення і роботу. Органи управління
освіти повинні забезпечувати підготовку фахівців, які
боротимуться з домашнім
насильством, включити до
навчальних програм питання
запобігання та протидії домашньому насильству. Коли
освітяни виявили факти домашнього насильства у дітей
чи отримали про це заяви чи
повідомлення, вони повинні
повідомити про це службу
у справах дітей та Нацполіцію не пізніше, ніж за 1
добу, організувати роботу
практичного психолога та/
або соціального педагога
з постраждалими дітьми.
Медики повинні повідомляти місцевій владі та Нац
поліції про ушкодження,
які пацієнт міг отримати
через домашнє насильство. А якщо такий пацієнт
— дитина, лікарі повинні зателефонувати ще й у службу
у справах дітей. Якщо медик
виявив ушкодження «кри-

повідомляти місцеву владу і
поліцію про домашнє насильство у разі, якщо постраждалий дав на це добровільну
згоду, крім випадків учинення
насильства щодо дітей та
недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру. Якщо
є домашнє насильство щодо
дітей — повідомити службу у
справах дітей і у поліцію не
пізніше 1 доби. За потреби
такі служби повинні надавати притулок. За заявою
постраждалого чи за результатами оцінки ризиків правоохоронець може робити терміновий заборонний припис.
Він виноситься строком до
10 діб і вручається кривднику, а його копія — постраждалому або його представнику.
Дія такого припису припиняється у разі застосування до
кривдника судом адмінарешту або обрання щодо нього
запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою у кримінальному провадженні.
У законі також є термін
«обмежувальний припис».
Це один або кілька заходів
тимчасового
обмеження
прав кривдника або покладення на нього обов’язків:
заборона спільного перебування у місці спільного
проживання з постраждалим; усунення перешкод
в користуванні спільним
майном або є приватною
власністю постраждалого;

господарникам, і у селах, які
не увійшли в громаду, дороги, сільські вулички вчасно
розчищаються від снігу.
У Старій Талалаївці вулиці
були прочищені і 18 січня, коли
падав сніг, і наступного дня ранком після нічного снігопаду. Від
депутатського корпусу сільради
висловлюємо вдячність дирек-

тору ТОВ «Сильченкове», яке
працює на території села, Андрію Вікторовичу Юзюку за оперативність та розуміння ситуації.
До речі, минулої зими дороги
також розчищалися оперативно.
Від імені односельців
Петро УЛОЗОВСЬКИЙ,
депутат Староталалаївської сільради.

Не раз читала у своїй
улюбленій районці добрі
відгуки про роботу Талалаївського ВУЖКГ, яке працює
під керівництвом Олександра Кобиша. Цього молодого
керівника поважають за його
працелюбність, простоту, за
те, що він уміє слухати людей. Своїм колективом він
керує не з кабінету, а завжди
в роботі і сам. Погодьтеся,
що у комунальників робота
не проста, а ми її і не цінуємо. Кажуть, що чисто не там,
де часто прибирають, а там,
де не смітять.
А як живемо ми?! Як
вживаємося із сміттям, яким
самі ж завалюємо довкілля!
Просто не могла утриматися,
щоб не написати про це в газету. Здається, що люди скоро завалять сміттям залізничний переїзд так, що і поїзд не
проїде. Не раз сама бачила
як викидають пакети із сміттям «круті». Для таких закон
не писаний і хто їм що скаже? А совість у таких людей
відсутня. Невже у них немає
чим заплатити за вивезення

сміття, а чи так ліньки винести вчасно його до машини?
Адже у плані вивезення
сміття місцева комунальна
служба працює належно.
Завжди чітко приїжджають
на вулицю, зупиняються так,
щоб людям було зручно. Працівники-комунальники Микола Григорович Сергієнко, Ігор
Анатолійович Антоненко, Євгеній Ігорович Захарій завжди ще й мішки допоможуть
підняти, вивантажити сміття,
водночас словом обмовитися, пожартувати. Дуже приємно спілкуватися із людьми, які
справу свою добре роблять.
То чому б усім не користуватися цими послугами, адже
коштують вони зовсім не багато. Давайте разом підтримувати чистоту і порядок у
нашому селищі, тоді і результат буде наяву.
Надія КОМЛИК.

МЕНШЕ СМІТ ТЯ –
Щ АС ЛИВЕ ЖИТ ТЯ

обмеження спілкування з
постраждалою
дитиною,
заборона наближатися на
визначену відстань до місця
проживання (перебування),
навчання, роботи, інших
місць частого відвідування
постраждалого; заборона як
особисто, так і через третіх
осіб, розшукувати постраждалу особу, якщо вона за
власним бажанням перебуває у місці, невідомому
кривднику, переслідувати її
та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, телефонні
переговори з постраждалою
особою або контактувати з
нею через інші засоби зв’язку як особисто, так і через
третіх осіб.
Цей припис може виносити суд за зверненням постраждалого або його представника. А якщо домашнє
насильство вчинили щодо
дитини, батьки або законні
представники мають право
звернутися до суду із заявою
про видачу обмежувального припису щодо кривдника.
Суд розглядає справу про
видачу
обмежувального
припису не пізніше 72 годин
після надходження заяви
про видачу обмежувального
припису до суду. Суд може
встановлювати обмежувальний припис на період від 1 до
6 місяців.
Вчинення
домашнього
насильства,
невиконання
термінового
заборонного
припису або неповідомлення
уповноваженим підрозділам
органів Нацполіції про місце
тимчасового перебування в
разі його винесення тягнуть
за собою громадські роботи на строк від 20 до 40
годин або адмінарешт до 5
діб. Якщо порушник вчинив
ті самі дії повторно впродовж
року, отримає громадські роботи від 40 до 60 годин або
адмінарешт від 5 до 15 діб.
Хочеться надіятись, що з
прийняттям цих законів наше
суспільство нарешті зможе
подолати таке ганебне явище, як домашнє насильство,
що не личить цивілізованій
європейській державі.
Сергій МИХНО.

ВБЕРЕГТИ
ДІТЕЙ ВІД
НЕБЕЗПЕЧНИХ
ІГОР

Останнім часом у соціальних мережах набуває загрозливої популярності серед
підлітків гра під назвою «Синій кит». У смертельної гри багато назв: «Тихий дім», «Море
китів», «Розбуди мене о 4:20»,
але результат завжди однаковий — самогубство дитини.
Багато українських підлітків
вже постраждали від суворих
умов цієї гри. За правилами,
дитина повинна виконувати
різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди. Окрім цього, діти почали
долучатися до небезпечної
гри під назвою «Зникни на
24 години», суть якої полягає
в тому, що підліток повинен
піти з дому та не давати про
себе знати впродовж доби,
унаслідок чого в силу свого
вікового розвитку можуть стати жертвами злочинів або ж
бути втягнутими в злочинну
діяльність, а також отримати
тілесні ушкодження, несумісні з життям. Майбутніх жертв
«куратори» шукають через
друзів «гравців» або просто
в соцмережах. Одним із перших діти отримують завдання
розповісти про однокласників
та рідних. Наступне завдання
у «Червоній сові» — залучити
їх до групи смерті.
Прокуратура звертається
до усіх батьків та осіб, які їх замінюють, з проханням підвищити увагу до психологічного
стану та адекватної поведінки
підлітків, щоб не допустити
їх потрапляння у небезпечні
групи, а також вимагає належного виконання обов’язків виховання дітей. Просимо запобігти постійному перебуванню
неповнолітніх у соціальних
мережах, перевірити на тілі
дитини наявність будь-яких
пошкоджень, зокрема порізів
та малюнків, звертати увагу
на коло спілкування дитини, а
також забезпечити їх змістовним дозвіллям, зайняти вільний час дитини спортивними
або культурними секціями.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.
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КУБОК ІМЕНІ ТВОРЦЯ
Василь Петрович Фесак.
Це ім’я не зітреться з пам’яті
жителів Харкового і навколишніх сіл. Він заслужив,
щоб його пам’ятали. Стільки,
скільки зробив він для розвитку місцевих агрофірми і
громади, не виміряти ніяким
мірилом. Вулиці новобудов,
сучасні школа і дитсадок,
сільські установи, новітня
техніка на полях — скрізь
залишив по собі слід творця.
Заслужений працівник сільського господарства України,
таких знакових постатей у
районі одиниці.
Місцеві фізкультурники
вирішили увічнити ім’я Фесака в розіграші іменного кубка
на турнірі з волейболу. Ба,
навіть, турнір цей і кубок започаткувалися ще за життя
Василя Петровича і він сам
вручав його переможцям
змагань. Тепер баталії проходять без нього. Цього року

за кубок боролися (традиційно в Харковому) волейболісти шести команд — Харкове
(школа), Харкове (агрофірма
«Обрій»), Талалаївка (молодіжна) і просто «Талалаївка», з Чернецького і Красного
Колядина.
Символічно, що кубок
нікуди з Харкового не поїхав
— його місцеву прописку
зберегли на рік волейболісти «Обрію». Друге місце за
талалаївською молодіжкою,
третє — за чернецькою командою. Призери турніру
нагороджені медалями та
грошовою
винагородою,
переможці — перехідним
кубком. Спортсмени й організатори змагань щиро
вдячні спонсорові турніру
ПП «Фесак В. П.» (директор
Р. Вітер).
Микола ЛИХО,
вчитель Харківської
школи, учасник змагань.

ПОДЯКА
В нашій сім’ї сталося непоправне горе — померла
наша мама Віра Йосипівна
Лобань, яка мешкала в с.
Жолобок, а останні свої роки
вона проживала в дочки на
Харківщині. На нашу біду
відгукнулись сусіди, знайомі, колеги по роботі. Велике

спасибі кожному за моральну та матеріальну допомогу.
Нехай ваш дім біда обходить
стороною, а хто знав і пам’ятає нашу матір, пом’яніть
добрим словом і посилайте
Царство небесне.
З повагою
сім’я Р. І. ШИШКИ.

ПРОДАМ
ПІВБУДИНКУ по вул. Енергетиків, 14/2 з надвірними будівлями, опалення пічне. Є погріб, 0,1 га городу. Ціна договірна. Тел. 098-409-91-61.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 газ/бензин, в хорошому стані.
Тел. 050-246-00-07, 063-332-98-55.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108. Тел. 068-319-77-27.
ТРАКТОР Т-40 АМ (з переднім приводом) з причепом і
плугом. Тел. 066-433-29-28.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
КОЗА. Тел. 096-063-89-14.
Перукарня «Наталі» у Талалаївці змінила місце знаходження: із готелю переїхала у приміщення спілки учасників АТО (колишнє дитяче відділення райлікарні).
Тел. 096-939-45-34.
Куплю
КАРТОПЛЮ
крупну. Продам ПШЕНИЦЮ. Поміняю ПШЕНИЦЮ
на КАРТОПЛЮ. Продам
СОРТОВУ КАРТОПЛЮ.
Тел. 098-204-29-29.
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

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

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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.
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.

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

Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 120 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ПРОДАЄТЬСЯ

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.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Дорого ТЕЛИЦЬ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ.
Тел. 050-750-62-76, 050-407-55-01, 096-702-22-34,
096-971-70-71.
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.
Конопляні РЯДНА, ПОЛОТНО, СОРОЧКИ.
Тел. 097-607-95-07.
Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ з німецького
профілю REHAU та перевірених вітчизняних STEKO і WDS
за найнижчими цінами виробника. До 1 березня діє акція
«Зимові знижки». Натяжні стелі економ- та преміум-класу.
Доставка та якісне встановлення.
Тел. (05448) 2-31-67, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

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).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №961242, виданий із земель колишнього ксп
ім. Шевченка 4.01.2000 року на ім’я ХОМЕНКО Горпина Семенівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0325685, виданий 14.05.1997 року із земель
колишнього ксп «14-річчя Жовтня» на території Чернецької
сільської ради на ім’я НЕБЕСЬКИЙ Юрій Михайлович,
вважати недійсним.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії,
Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих
монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності
та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний
прийом з різних питань); урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).
Адміністрація і профспілковий комітет центральної районної лікарні висловлюють щирі співчуття акушерці жіночої консультації Ларисі Анатоліївні Локошко в її тяжкому,
непоправному горі — смерті батька
Анатолія Васильовича АНТІШКА.
Колектив нафтобази і АЗС висловлюють щирі співчуття
колезі В’ячеславу Анатолійовичу Антішку та його родині у
їх тяжкому, непоправному горі — передчасній смерті батька
АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
Передчасно обірвалося життя нашого добродушного
товариша Анатолія Васильовича АНТІШКА. Нам всім
його не вистачатиме. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття членам нашого об’єднання, синам покійного Сергію
і В’ячеславу Антішкам та їхнім родинам.
Члени ГО «Ставидло сінне».
Не розрадити і не втішити словами наших кумів Ларису Анатоліївну і Сергія Анатолійовича Локошків у їх непоправному горі — смерті батька Анатолія Васильовича
АНТІШКА. Наша вам і всім рідним та близьким покійного
підтримка і щирі співчуття. Тримайтеся і будьте мужніми.
Куми СПІВАКИ.
Пішов у інші світи дядьо Толя, Анатолій Васильович
АНТІШКО з Талалаївки. Весельчак, жартівник, люблячий
батько і дідусь — таким залишиться він у пам’яті тих, хто
його знав. Ми любили і поважали його. Сумуємо і щиро
співчуваємо його дружині Любові Миколаївні, доньці Ларисі, синам Сергію і В’ячеславу і їхнім сім’ям.
Сім’ї БОЙКО, БІЛАН, ЛИСЕНКО, ГАРЯЧКА.

2 лютого 2018 року

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
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%

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.

ПОМИНАННЯ

МИНАЮТЬ дні, тижні, місяці, роки,
та не стихає біль у душі і серці при
згадці, що Тебе вже немає і ніколи не
буде поруч із нами. 1 лютого вже 5
років, як пішла у вічність наша найрідніша, найдорожча дружина, мама, бабуся Лариса Іванівна ПЛУГОВА з Талалаївки. Нестерпний біль у серці, бо
все перед очима той страшний день, як
Ти назавжди покинула свій дім. Не можемо змиритися з тим, що ніколи не побачимо Тебе, не почуємо теплих слів.
Ти мала золоту душу, щире серце і вмілі руки. Твій світлий
образ збережемо в пам’яті назавжди. Дякуємо Богові, що
Ти була в нашому житті.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, внучок АРТЕМ.
3 ЛЮТОГО минає 5 років, як назавжди залишила нас найдорожча
мама, бабуся і прабабуся Марія Гнатівна ЗІГУН з Українського. Важко повірити, що вже ніколи не зустрінемось.
У наших серцях назавжди залишиться
біль і смуток непоправної втрати. Ви
були для нас чудовою матір’ю, найдорожчою бабусею. Дякуємо Вам за
життя, яке дали нам, доброту, любов та
материнську ласку. Душа спочила… відійшли турботи, тривога відлягла, нема
куди спішить, нема роботи, а Ви ж і мить без неї не могли. Низько вклоняємося перед Вашою світлою пам’яттю,
яка завжди буде жити у наших серцях. Нехай свята земля
береже Ваш сон, а Господь дарує Царство небесне. Хто
забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
2 ЛЮТОГО минає 40 днів, як перестало битися серце і залишив цей світ
назавжди наш дорогий чоловік, батько, дідусь, брат Валерій Михайлович
СОЛЯНИК із Талалаївки. Не віриться,
не можемо змиритися, що Ти вже ніколи не прийдеш, не побачимо Тебе, не
почуємо Твого голосу, Твоєї поради.
Тяжка хвороба забрала Тебе від нас,
Тобі було дуже боляче, тяжко. Прости,
що ми не могли Тобі нічим допомогти,
за все прости. Не виразити словами
нашого горя, печалі, смутку, болю в наших серцях. Спи
спокійно, наш дорогий, земля Тобі пухом, а Господь милосердний хай дарує Царство небесне Твоїй душі. Хто знає,
пам’ятає Валерія Михайловича, пом’яніть його в цей день
разом з нами добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, сини СЕРГІЙ, ОЛЕКСАНДР, НЕВІСТКИ, внуки МАКСИМ, ЖЕНЯ, БРАТ із
сім’єю.
3 ЛЮТОГО минає рік світлої пам’яті нашого незабутнього, найкращого
та зразкового чоловіка, батька, дідуся та прадідуся Петра Гавриловича
ЛУЦЕНКА з Діброви. Це непоправна втрата для нашої родини. Ви були
Людиною чистої селянської гордості,
любили до останнього життя і працю.
Скільки не мине часу, Ви завжди будете
поряд із нами. Низько схиляємо голови над Вашою могилою. Вічного життя
Вам у Царстві небеснім та спокою Вашій душі. Усі, хто знав і пам’ятає Петра Гавриловича, добрим словом пом’яніть його в цей день разом з нами.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ЗЯТІ,
ОНУКИ і ПРАВНУКИ.
7 ЛЮТОГО минає півроку, як пішов
у вічність наш дорогий чоловік, син,
батько і дідусь Микола Васильович
ГАЛИЦЬКИЙ з Талалаївки. Тяжка хвороба забрала здоров’я, а безжальна
смерть вирвала з життя. Перестало битися Твоє добре серце, як же йому хотілось жити, а ми не в силах були щось
змінити. Ти вже ніколи не повернешся
до рідної домівки, не переступиш свій
поріг, не побачимо Твоєї усмішки і не
почуємо добрих слів. Не висловити
всю глибину горя і смутку, які живуть і будуть жить у наших серцях. Зі слізьми на очах низько схиляємо голови над
Твоєю могилою. Спи спокійно, наш рідненький, а ми берегтимемо про Тебе світлу пам’ять. Нехай земля буде Тобі лебединим пухом, а душі вічний спокій і Царство небесне. Усі,
хто знав і пам’ятає Миколу Васильовича, пом’яніть разом з
нами добрим словом і святою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, МАМА, ДІТИ і ВНУКИ.
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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:
Софіївське
родовище
розташоване в Чернігівській
області, Ічнянський р-н, в
35 км на північний схід від
районного центру м. Ічня. На
території Южненської сільської ради Ічнянського району. Враховуючи територію,
що облаштована та задіяна в
процесі видобутку вуглеводнів, технічна альтернатива
територіального розташування відсутня.
4 . С о ц і а л ь н о - е ко н о мічний 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 Софіївського нафтового родовища у межах
ліцензованої ділянки становить 7,8 км2 (7800000 м2).
Кількість
свердловин:
20 шт., з них нафтові сверд-

ловини (діючі свердловини)
— 3 шт.; п’єзометричних —
4 шт., ліквідованих — 13 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 Софіївське
нафтогазоконденсатне
родовище відкрите у 1976 році
і введене в промислову розробку у 1982 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 II-ЧН № 001655,
реєстраційний № 134, рішення від 29.12.2001 р.)
7.1.
щодо
технічної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території
не передбачається через
відсутність
територіальної
альтернативи.
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 За-

З
НОВОЮ
звитягою
повернулися команди Плугатарської школи з недавнього чемпіонату області з
баскетболу. Дівчата, які вже
привчили уболівальників до
своїх перемог, і цього разу
не підвели, почергово обігравши суперниць із Варви,
Березни, Десни і Корюківки
і таким чином захистивши
минулорічне звання чемпі-

ДВОРАЗОВІ ЧЕМПІОНКИ
онок області. У складі переможниць знайомі обличчя:
Христина Думнич, Марина
Мель, Аліна Демченко, Марина Бровко, Анастасія Семінко, Анна Хоменко, Аня Керасінська, Марина Гаєвська.
Зрослий рівень майстерності
продемонстрували й хлопці
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кону 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 протя-

Андрій Садовий, Володимир
Іщенко, Владислав Павлиш,
Ілля Кунденко, Іван Абовян,
Денис Кравченко, котрі не
спасували перед провідними командами області з
Чернігова, Новгорода-Сіверського та Ніжина і склали їм
гідну конкуренцію. Посприяв

гом 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
з 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 зауваження і
пропозиції, 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 законодавством України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде
продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами — видобування нафти, газ супутні:
етан, пропан, бутани на Софіївському 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).

СПОРТ

успіху наших спортсменів на
обласній першості народний
депутат Олег Дмитренко, котрий подбав про пальне для
поїздки шкільним автобусом
на змагання.
Володимир ЧЕПЕЛЬ,
вчитель фізкультури
школи, тренер команд.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЩЕПЛЕННЯ В ДИТИНСТВІ
ВТРАЧАЮТЬ СВОЮ ДІЮ

В Україні може відбутися спалах дифтерії, тому
імунологи б’ють на сполох:
українці не роблять обов’язкових повторних щеплень
від дифтерії. Одна з причин
— відсутність інформації,
помилково вважається, що
щеплення, зроблене в дитинстві, — на все життя,
відзначають лікарі.
ДИФТЕРІЯ
Дифтерія починає проявлятися як ангіна. У глотці
можуть з’являтися сіруваті
плівки, що ускладнюють дихання. Токсин дифтерійної
бактерії потрапляє в кров і
вражає серце, нервову систему і нирки.
За
статистикою
ЮНІСЕФ, навіть при своєчасному лікуванні кожен
п’ятий хворий вмирає. Бактерія передається повітряно-крапельним
шляхом.
Вакцинація проти дифтерії попереджає розвиток
і ускладнення хвороби.
ЮНІСЕФ рекомендує повторно вакцинуватися кожні
10 років. Такий же термін
вказаний в наказі МОЗ.
ПРАВЕЦЬ
Токсин бактерії правця
вражає нервову систему.
Захворювання
проявляється сильними судомами,
які можуть привести до переломів кісток. За даними
ЮНІСЕФ, 5 – 10% хворих
помирають. При важких
формах правця смертність
сягає понад 50%. Передається інфекція при попаданні забрудненого ґрунту
в рану або через заражені
предмети,наприклад, цвях.
Для підтримки імунітету
проти правця необхідно ре-

вакцинувати раз у 10 років.
Які щеплення п
 отрібно
робити повторно
в дорослому віці
За наказом МОЗ, українцям регулярно потрібно
проходити
ревакцинацію
проти дифтерії та правця.
Ревакцинація — це повторне щеплення. Довічний
імунітет формується тільки після деяких щеплень,
наприклад, проти кору, паротиту, краснухи (до речі,
особи старші 18 років, що
не хворіли та не були раніше вакциновані проти
цих інфекцій, можуть бути
вакциновані однією дозою
за епідемічними показаннями в будь-якому віці до
30 років). Імунітет проти
дифтерії, правця зберігається протягом 7 – 10 років.
Перша ревакцинація для їх
профілактики у дорослих
повинна пройти в 26 років.
Потім повторюватися кожні
10 років. Особистий календар щеплень для кожної
людини розробляє, становить і контролює лікар-імунолог або терапевт за місцем проживання.
В нашому районі кожна
людина може отримати інформацію щодо своєї вакцинації в кабінеті сімейного
лікаря Талалаївської амбулаторії та в сільських амбулаторіях. Бажаючі отримати
щеплення проти дифтерії
та правця зможуть вакцинуватися. Вакцини для проведення щеплень згідно
з календарем щеплень є
безкоштовними.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар Талалаївського Центру первинної
медичної допомоги.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
БОРОТЬБИ ПРОТИ РАКУ

З ініціативи Міжнародного союзу боротьби з онкологічними захворюваннями
відзначається він 4 лютого.
За даними ВООЗ, щорічно у світі діагностується
близько 14 млн випадків
раку і до 2030 року цей показник може вирости до 21
млн. Директор Міжнародного агентства з вивчення раку Крістофер Уайлд
вважає, що в найближчі
20 років події, швидше за
все, будуть розвиватися
драматично і випадків захворювання на рак стане
в два рази більше. Це особливо актуально для країн
з обмеженими ресурсами, з
низьким і середнім рівнями
доходу.
Рак є другою з основних
причин смерті у світі та
практично кожної шостої
смерті. Більше третини випадків раку можна уникнути завдяки профілактиці.
ВООЗ рекомендує уникати
впливу тютюнового диму —
головної причини виникнення раку легень. Крім того,
наявність раку можна зменшити шляхом його раннього

виявлення.
Більше 30% летальних випадків можна запобігти шляхом уникнення
основних факторів ризику:
зайвої вага або ожиріння,
тютюнопаління,
нездорового харчування, відсутності фізичної активності,
зловживання
алкоголем,
іонізуючого та неіонізуючого
випромінювання.
У нашому районі за останні 3 – 4 роки щорічно виявляється 35 – 40 випадків
онкозахворювань. На жаль,
у занедбаному стані виявляється до 25% хворих. З
метою запобігання захворюванню на рак необхідно проходити профогляди
жінкам у гінеколога двічі на
рік. Чоловікам-курцям перевіряти стан гортані після
40 років, а також чоловікам щорічно після 55 років
обстежувати простату. Раз
на рік проходити флюорографію як чоловікам, так і
жінкам. Бережіть здоров’я
змолоду і будете здорові до
самої старості.
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-онколог райлікарні.

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

1 лютого — с. Новопетрівське, вул. Молодіжна.
5 лютого — с. Рябухи, вул. Садова, сільська рада.
6 лютого — с. Рябухи, бібліотека, ФАП; с. Березівка,
школа.
7 лютого — с. Липове, вул. Першотравнева, пров. Першотравневий, вул. Вишнева.
9 лютого — с. Липове, вул. Першотравнева, пров.
Першотравневий.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

6
5 ЛЮТОГО свій 80-річний
ювілей відзначає наша дорога мама і сваха Ольга Степанівна ЗАРІЧНА з Березівки. Щиро вітаємо ювілярку
і бажаємо спокою в душі,
міцного здоров’я. Нехай роки
пливуть, як при тихій погоді
вода, нехай щастя і радість
поруч ідуть і далеко від Вас
буде біда. В житті хай завжди
буде все в порядку, живіть у
добробуті й достатку.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СВАХА
з Талалаївки.
* * *
5 ЛЮТОГО святкує свій
60-річний ювілей наша дорога мама і бабуся Ніна
Миколаївна СІНЕБОК із
Талалаївки. Вітання шлемо
в день знаменний, здоров’я
зичимо, краси. Щоб посмішка була щоденна чистіша
ранньої роси. Хай ласкава
буде Твоя доля, хай Бог щомиті сили додає, щоб жила
Ти довго і щасливо, була
такою, яка нині є. Хай доля
хранить і береже від бід, хай
справа рук трудолюбивих в
житті залишить якнайкращий
слід. Бажаєм щасливо, при
здоров’ї жить, ще й онуків
своїх одружить.
СИНИ, НЕВІСТКИ,
ВНУКИ.
* * *
ЧОЛОВІК у 45 ще у розповні молодості, сил, енергії,

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

завзяття і планів і, водночас,
вже з набутком досвіду, з
певним багажем мудрості.
На такий життєвий рубіж
вийшов сьогодні шанований
нами Ігор Анатолійович
МАРЧЕНКО — добропорядна людина, добрий господарник, щирий друг і помічник.
Липовому і липівцям поталанило, що мають такого керівника. З роси й води Вам,
Ігоре Анатолійовичу! Будьте
щасливим кожен день і кожну годину свого життя, нехай
здоров’я буде таким, щоб Ви
про нього навіть і не згадували! Нехай поруч буде улюблена родина, нехай у домі
панує добробут і достаток,
хай з легкістю збуваються
всі плани і мрії! Щоб удача
стала Вашим вірним супутником, щоб кожна хвилина
життя була прекрасна, нехай
в душі буде спокій, а на серці
— радість!
Сім’я М. А. і Н. Г.
ПЕДЬКО.
* * *
ХОЧУ привітати свою
дорогу
подругу
Олю
ЛАЗОРЕНКО з Новоселівки
із золотим ювілеєм. В цей
день Господь Тебе творив:
крутенько глину замісив, з по-

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕРНІГІВЩИНА СПОРТИВНА

У місті Лаутракі (Греція)
минулого тижня проходив
чемпіонат світу з гирьового
спорту. У складі збірної команди України був єдиний
представник від Чернігівської
області — 60-річний майстер
спорту Сергій Пирковський.
Борзнянець виявився найсильнішим серед 12 учасників у своїй віковій категорії
та завоював золоту медаль.
Влітку цього року Сергій Володимирович підіймався на
найвищу сходинку у чемпіонаті Європи, який проходив в
Угорщині.
● ● ●
Федерація шахів Чернігівської області вирішила
започаткувати в цьому році
нові змагання — Кубок президента ФШЧО-2018. Десять
шахістів — членів федерації
за коловою системою визначили цьогорічного володаря
Кубку. Один міжнародний
майстер, 7 кандидатів у
майстри спорту та 2 найсильніших першорозрядники
— ось склад цього цікавого
турніру. На думку шахістів
та вболівальників, змагання
такого рівня у Чернігові не
проходили близько 10 років.
Але що найцікавіше: з перших турів лідерство захопив
наймолодший учасник турніру — дванадцятирічний
кандидат у майстри спорту
Назар Лаптій. Після 3-х турів
він мав стовідсотковий результат. За 2 тури до фінішу
відрив Назара від переслідувачів складав півтора очка!
І хоча на фініші він збавив
темп (одну партію програв
і одна нічия), але 6,5 очка з
9 можливих було достатньо
для першого місця.
● ● ●
Відомий
чернігівський
боксер Дмитро Митрофанов переміг американського
боксера Маркуса Вілліса. Бій
відбувся у штаті Іллінойс. Це

друга перемога середньоваговика Митрофанова у професійному ринзі.
У жовтні минулого року в
штаті Іллінойс (США) у 4-му
раунді він нокаутував досі
непереможного
Брендона
Меддокса. До переходу у
професійний бокс чернігівець Дмитро Митрофанов
тривалий час виступав у
напівпрофесійній лізі WSB
(Всесвітня серія боксу) у
складі команд «Мехіко-сіті
герерос» та «Українські отамани». Серед перемог має
«бронзу» чемпіонату Європи, дворазовий чемпіон
України, переможець Все
світньої Універсіади 2013
року, учасник Олімпійських
ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро
(Бразилія).
● ● ●
Тріумфальним видався
для чернігівців чемпіонат Європи з біатлону. У попередніх
двох гонках Ірина Варвинець
завоювала золоту та срібну медалі. А напередодні у
складі змішаної естафетної
команди вона і Артем Прима зробили вагомий внесок
у чемпіонство української
збірної. До речі, тренерський
штаб збірної України з біатлону остаточно визначився
зі складом команди для участі в зимових Олімпійських
іграх-2018, які пройдуть з 9
по 25 лютого в корейському
місті Пхенчхан. У складі чоловічої команди — 5 осіб. І
троє з них — чернігівці. Це
Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко. Жіноча
команда завоювала більше
ліцензій і поїде до Кореї у
складі шести осіб. Але тільки
одне місце дісталося представниці Чернігова — Ірині
Варвинець. Тож вболіваймо за наших чернігівських
олімпійців.
Підготував
Сергій МИХНО.

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.

лиці купу банок зняв, щось на
зразок пахких приправ. Тут
хтось святого відволік, відвів
його поважно вбік та передав копицю справ, і Бог кудись запоспішав. А хтось (то
був спокусник Змій) добавив
бюст, розлети вій, у очі синьку перелив, у коси — плюскіт
літніх злив. І ще на талії зняв
стружку — і вийшла Ти, моя
подружко. Тож по життю іди
щасливо, царівно ніжна і красива! Люба подружко, вітаю і,
звичайно, побажаю бути гарною собою, спокушати всіх
красою. Щоб життя Твоє кипіло, від любові серце мліло.
Будь завжди струнка, як киця,
і горда, немов орлиця. Щоб у
домі було свято, друзів, подружок багато, безліч радісних подій, мрій прекрасних і
надій. Від роботи — танцювати, купу грошей заробляти.
Преміальних — так мільйон,
у відпустку — за кордон. Хай
фортуна посміхнеться, хай
удача в дім поллється, буде
щастя — як зірок. Ось Тобі
мій поздравок!
З любов’ю Твоя
подруга ТАНЯ.
* * *
3 ЛЮТОГО відзначає
свій ювілей наша подруж-

2 лютого 2018 року

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

ка Марина ОНАНЧЕНКО з
Плугатаря. Ми шлемо їй такі
побажання: люба подружко,
вітаєм і, звичайно, побажаєм
бути гарною собою, спокушати всіх красою. Щоб життя
Твоє кипіло, від любові серце
мліло. Будь завжди струнка,
як киця, і горда, немов орлиця. Щоб у домі було свято, друзів, подружок багато.
Безліч радісних подій, мрій
прекрасних і надій. Від роботи танцювати, купу грошей
заробляти. Преміальних —
міліон, у відпустку за кордон.
Хай фортуна посміхнеться,
хай удача в дім поллється,
буде щастя — як зірок. Ось
Тобі наш поздравок.
Подруги ЛЕСЯ, МАРИНА, ВІТА, НІНА, ТАНЯ.
* * *
СЬОГОДНІ наша кума,
подруга і просто гарна людина Марина ОНАНЧЕНКО
з Плугатаря зустрічає свій
ювілей. Кума! В годину радості й біди Ти завжди поруч,
завжди помагаєш. Порадиш і
підкажеш завжди Ти. Ти — як
рідня найближча, Ти це знаєш. У Тебе день народження,
і ми вітаємо від всього серця
щиро! Немає в світі кращої
куми. Здоров’я Тобі, радості
і миру!
З повагою сім’ї
ЧИГИРИНЦІВ, БОНДАРІВ
та ПРОХОРЧУКІВ.

ПЛИВЕ К АЧА …
Мене розстріляно
у серце…
Болить з Дінця і до
Карпат:
на плаху землю цю,
озерце,
веде Вкраїну син і брат.
Вмивається слізьми
калина,
додолу косами верба,
чекає мати з бою сина,
німіє у очах мольба.
По серцю крок,

Ж УРАВ ЛІ

Як у осінь птахи,
наші друзі відходять,
відходять.
Хоч кричи — не кричи:
зупинися, мовляв,
не іди.
Як у осінь птахи,
вони тихо у небо
заходять
не мороз переждать —
наші друзі ідуть
назавжди.
Ми не плачем, а так…
Тільки німо услід
їм голосим.
Тільки помах крила,
тільки помах
прощальний руки.
Повертайтесь весною
з дощами і травами,
просим,
галасливим ключем
через долі і через віки.

ТУРИЗМ
ОСЬ і розпочався новий туристський сезон у
спортсменів Талалаївської
ЗОШ. Традиційно відкриває його Відкритий Кубок
Бахмацького району з пішохідного туризму, який,
у свою чергу, є IV етапом
відкритого Кубку Чернігівської області «Адреналін
2017 – 2018». Традиційно
виступу наших команд на
цих змаганнях передував
новорічний тренувальний
збір, який проходив у канікулярний час на базі спортивного залу школи. Коли
більшість школярів відпочивали, туристи самовіддано готувалися до
змагань.
І ось 27 – 28 січня змагання. Завдяки
фінансовій
підтримці селищної
ради (Ю. Є. Величко) та батьків три наші
команди вступили в боротьбу. Всього у змаганнях взяло участь двадцять
команд.
У перший день проходили особисті змагання
та змагання «зв’язок». В
особистому заліку серед
хлопців Віталій В’ялий
виборов перше місце, а
Альона Загурська — друге. На дистанції «зв’язок»
обидві наші зв’язки посіли
перше місце: Анастасія Таралика та Олена Гриценко
серед дівчачих зв’язок, а
Віталій В’ялий та Альона
Загурська серед мішаних
зв’язок. Друга наша команда (Анна Беримець, Альона Топчій, Анастасія Савицька, Альбіна Карнаух)
теж показали достойний
результат, посівши на цих
дистанціях відповідно сьоме та шосте місця. Наймолодша команда (Софія Сологуб, Ростислав Мовчан,
Антон Голубенко, Валерія
Стеценко) вперше була на
цих змаганнях і здобува-

як по бруківці,
сльоза стежину обійма.
Біжать до хати
чорнобривці,
а сина все нема
й нема…
Донбас і совість
у руїнах,
горить над душами
свіча,
голосить німо Україна:
«…пливе кача
…пливе кача».

ла безцінний змагальний
досвід.
Наступного
змагального дня проходила запекла боротьба на складній
командній дистанції за
вибором. Тут відігравала
велику роль майстерність
спортсменів, їх досвід і
тактика проходження, яку
запропонував тренер. Найдосвідченіша наша команда (Віталій В’ялий, Альона
Загурська, Максим Ведмідь, Анастасія Таралика)
впевнено перемогли з великим відривом від переслідувачів. Друга команда
посіла п’яте місце. А третя

Сиротіють ряди —
наші друзі відходять,
відходять.
І тісніш між рядами,
де квіти і сльози
лежать.
Ми не плачемо, то
замість сліз наші очі
говорять —
недосказано більше,
ніж досі устигли
сказать.
Не кричіть, журавлі,
коли друзі із другом
говорять
про несказане ще
через долі і через роки!
Покричіть, журавлі,
коли друзі відходять,
відходять.
Покричіть, журавлі,
коли друзі ідуть
на віки…
Михайло БАРВІНОК.

У ЛІК АРНІ

До хворих в ранкову
палату,
Мов ангели
формено-білі,
Ввійшли посланці
Гіппократа,
Всі троє уважні,
готові до дії.
Досвідчений лікар
суворо
По черзі людей оглядає.
Добавить пігулки,
уколи,
Когось підбадьорить,
когось відчитає.
Обхід ескулапи провели,
Вказівки дали
персоналу.
І хворих болючі

ПЕРШІ

проблеми
Для всього відділення
спільними стали.
Ось групи:
на кардіограму,
Відбір для аналізу крові.
Прийшов хтось
провідати маму,
Там чути з палати:
«Покличте чергову!»
Мов бджілки, снують
тут щозмінно
Сестрички кмітливі
і гарні.
Роботу ведуть
професійно
У новозбудованій
світлій лікарні.
Юрій ДЗЮБАН.

С ТА Р Т И В НОВ ОМ У Р ОЦ І

команда за браком досвіду не брала участі в цій
складній, поки що, для них
дистанції.
У загальному підсумку
наші команди посіли перше, шосте та дев’ятнадцяте
місця. Додому поверталися
стомлені, але задоволені
виступом. Для перемож-

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

ців цей рік останній у молодшій віковій групі. Далі
їх чекає важка боротьба з
дорослими спортсменами.
Друга команда в наступному році буде продовжувати
боротьбу за призові місця,
а для найменших все ще
тільки починається.
Олег ЧУБА.
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