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В ОН И Т Е Р П Л Я Ч І

У всіх селах нашого району в лютому-березні відбулися сходи громадян, на яких селянами
озвучувалися проблеми. Для вирішення більшості
їх потрібні значні кошти, як, наприклад, для ремонту доріг. Глобальні проблеми ж і коштами не
вирішити. Наприклад, як призупинити вимирання
села? У наших селах вже забули, що таке новосілля, сюди не приїздять нові жителі, а ті, хто живе
тут давно, намагаються виживати хто як може.

У ЧЕРНЕЦЬКОМУ
«Віра в майбутнє — то
наша опора!» Це рядки із вірша Григорія Гриценка, які на
завершення свого звіту цитував Чернецький сільський
голова Сергій Дмитрюк. Вони
були такі доречні, адже тільки віра спонукає жити, а не
виживати.
На території сільради зареєстровано 540 осіб: у Чернецькому — 398, у Співаковому — 43, у Макаренковому
— 73, 17 — у Діброві та 9 — у
Глибокій. Фактично ж, людей
проживає і того менше. У
минулому році тут ніхто не
одружився, народилася тільки одна дитинка, померло 12
чоловік.
Та сільський голова разом із депутатським корпусом ведуть соціальну політику, справді спрямовану на
майбутнє. Торік посадили 40
яблунь і 20 черешень, 80 кущами самшиту прикрасили
центр. Планують ще садити
фруктові дерева. Селяни
зібралися на свої збори у
відремонтованому, теплому
залі сільради. Тепер у сільраді знаходиться і поштове
відділення. Бюджетні кошти
використовувалися на благоустрій, будівництво вуличного освітлення, сільську
медицину і культуру. Все
зроблене — наяву, отож у
селян не виникало питань до
сільського голови щодо використання коштів. Сергій Бо-

рисович пообіцяв, що і далі
продовжуватиме працювати
в такому дусі. Він повідомив,
що у цьогорічному бюджеті
закладені кошти на виготовлення генерального плану
села, продовження будівництва вуличного освітлення у
Чернецькому, початок у Макаренковому і Співаковому,
ремонт будинку культури. Закладені частково і на ремонт
дороги Чернецьке — Харкове. Сільський голова зачитав
лист-пропозицію
Срібнянської селищної ради щодо
приєднання Чернецького до
Срібнянської ОТГ, висловив
свою точку зору на цю ситуацію, яку підтримали одноголосно: будемо в сільраді, а
як приєднуватися, то тільки
до Талалаївки.
Голова подякував за
співпрацю головному інвестору ТОВ АФ «Обрій LTD» та
Благодійному Фонду Сергія
Тігіпка, який минулого року
вклав у соціальний розвиток
села 89 529 грн., а всього за
роки співпраці, починаючи
із 2014-го — понад 305 тис.
грн. Генеральний директор
ТОВ АФ «Обрій LTD» Олег
Фіщук повідомив, що агрофірма допоможе в ремонті
дороги та в інших соціальних
питаннях. У багатьох пайовиків закінчується термін укладання договорів. За кожен
рік продовження договору їм
пропонують премію в 1 тис.
грн., 500 гривень на оранку
городу, 2,5 тис. на поховання. Відсоток виплат за пай
ще не відомий, але
однозначно,
що він не

СУЧАСНЕ ЖИТЛО ВІД «УКРСІВЕРБУД»

буде нижчим, ніж у сусідніх
господарств.
Андрій Юзюк, який має
на території сільради ФГ
«Агрітал» і обробляє 70 га
землі, пропонував переукладати договори із ним, гарантуючи 11% за пай, 10 тисяч
«підйомних», 600 грн. на
оранку і 3000 на поховання.
Спілкувалися із селянами представник благодійного
Фонду Сергія Тігіпка Роман
Польовий, голова районної
ради Юрій Дзюбан, помічник
народного депутата Валерія
Давиденка Микола Коновал,
головний спеціаліст УСЗН
Галина Федюк, дільничний
Євгеній Литвиненко.

У БОЛОТНИЦІ
Жителі Болотниці зібралися на сходку у сільраді.
У селі зареєстровано 305
жителів, 32 проживають без
реєстрації, 7 — дошкільнят,
12 учнів, 11 — одиноких. Торік 3 народилося і 4 померло. Болотниця — село надто розкидане, протяжність
його понад 7 кілометрів. Та
тут не виникає проблем із
розчищенням снігу. Дороги
тут справді розчищені, а не
«пробиті». Головний інвестор, ПСП «Лан», під час снігопадів тримає ситуацію під
контролем — снігоочисна
техніка виїжджає на дороги
не тоді, коли транспорт вже
втрамбує сніг, а тоді, коли
опади починаються. Так же
добросовісно бореться із
снігами на сільських вулицях
Болотниці й інший інвестор
— СТОВ «Батьківщина».
Анатолій Рудько звітував
про використання бюджетних коштів. Із найбільших
витрат — 159 тис. грн. на
ремонт дороги до села. 127
тис. грн. на її ремонт виділило ПСП «Лан». У минулому році відремонтовано
покрівлю на приміщенні, де
знаходяться клуб, сільрада,
бібліотека, пошта. Належно
підтримується благоустрій.

СТОВ агрофірма «Горизонт» (с. Липове) запрошує на роботу ОПЕРАТОРА
молокопроводу,
ТРАКТОРИСТІВ-
МАШИНІСТІВ
сільськогосподарського
виробництва.
За додатковою інформацією звертатися
за тел. 095-507-98-34, 067-756-42-73.
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Розстрочка від «Житлоінвест» – це зручно

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ РОЗСТРОЧКИ:
Підприємство «Житлоінвест» надає можливість відтермінування
платежів при внесенні
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вартості квартири.

Звертайтеся до представника забудовника від «УкрСіверБуду»
за телефонами:

068-708-45-47, 099-305-96-32, 063-995-88-03.

Наприклад, будівництво вуличного освітлення в селі
було актуальним вже кілька
років тому. Люди давно звикли, що вулиці освітлюються.
Та вистачає і проблем.
Неукомплектований
штат
амбулаторії, немає кому працювати у клубі. Залишилося
село і без листонош. Керівництву ПАТ «Укрпошта» байдуже до того, що в такому
розкиданому селі листоноші
доводиться долати десятки
кілометрів, щоб обслужити
кілька осіб. За кілька сотень
гривень вони відмовилися
працювати. Сільський голова
умовив працювати на пошті
бібліотекаря. По періодику
передплатникам доводиться
приходити самим. Односельці пропонують доплачувати
листоноші із сільського бюджету, та, на жаль, сільрада
не може використовувати
на це бюджетні кошти. Віді
рване село і від мобільного
зв’язку. Село втратило свої
барви відтоді, як тут закрили школу через відсутність
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необхідної кількості учнів.
Проблема і з приміщенням
школи, яке пустіє. Сільський
голова аргументував, чому
депутати сільради не вирішують позитивно взяття її на
баланс: доки ішов процес закриття, її розкрадали, брати
на баланс «кота в мішку» депутати не згодні. На питання
чому так вийшло із школою
та на всі інші відповідала заступник голови РДА Лариса
Шевченко. А людей цікавило, чому в район не знайдуть
нотаріуса, чому центральна
аптека, яка бере участь у
програмі «Доступні ліки», не
завжди має їх у наявності,
чому процвітають крадіжки.
Звітував про співпрацю
із сільрадою і з пайовиками
директор ПСП «Лан» Володимир Лукаш. Це підприємство — основний платник
податків у сільський бюджет.
Натомість, від СТОВ «Батьківщина» бюджет не отримує

нічого. Володимир Григорович розповів, що його підприємство, яке обробляє 1509 га
землі, має потужності, щоб
обробляти стільки ж іще.
Підприємство, яке працює
на території сільради вже 15
років, тільки минулого року
уклало в основні засоби понад 17 млн грн., 20 млн грн.
— в реконструкцію току. На
пай виплачуватиме вже по
13% від його вартості, у грошовому виразі (із податком)
це 17 тисяч 393 грн., також
безкоштовно оратиме 20 соток городу.
Представник
СТОВ
«Батьківщина» Володимир
Семешко пообіцяв пайовикам орати 25 соток та не
менший відсоток за пай.
Приємно вразило, що селяни не адресували своєму
голові каверзних запитань.
Особисто я це розцінюю, як
велику довіру.
Олександра ГОСТРА.

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

В ТА ЛА ЛАЇВЦІ АКТИВІСТИ
Р ОЗЧИЩ А ЛИ ТР ОТ УАРИ

ТАЛАЛАЇВКА ніяк не
«вичухається» після останніх снігопадів. Крім того, що
тротуари засипало снігом,
ще і, розчищаючи проїжджу
частину вулиць, снігоочисна
техніка (у Талалаївському
ВУЖКГ всього 2 трактори)
нагорнула сніг на тротуари.
До речі, тротуари в селищі
надто проблемні і без снігу. Навіть на центральних
вулицях вони є тільки обіч
одного боку дороги. Комунальники намагалися очистити тротуар по вул. Центральна лопатами, та такий

об’єм роботи не під силу
3 – 4 працівникам. Тротуар
покрився льодом і пішоходи змушені іти по проїжджій
частині вулиці. Це дуже
небезпечно, особливо у годину «пік», коли на вулиці
багато автомобілів і дітей
забирають із садочка.
Талалаївська ініціативна група «Національного
Корпусу» та Громадського
Формування «Талалаївка-
Самооборона» 13 березня
організувала акцію «Чисті
тротуари — запорука сухих
ніг». В обідню пору, озбро-

ївшись лопатами та ломами, вийшли «поборотися»
із льодом на тротуарі разом
із членами ГФ і спеціалісти-чоловіки селищної ради,
і комунальники зі своїм
директором Олександром
Кобишем.
І лід піддався! Дехто із
перехожих був готовий долучитися до активістів, дехто
скептично посміхався. Як і
завжди, у кожній громадській
справі.
На фото: понад 15 чоловік розчищали тротуар у
центрі Талалаївки.

НОВІ ПРАВИЛА ПОХОВАННЯ
МИ
У зв’язку з набранням призначали судово-медичну
НАЛАШТОВАНІ чинності
15 березня деяких експертизу загиблих (померположень Закону України лих), то з 15 березня 2018
внесення змін до Госроку експертиза проводитьНА РОБОТУ «Про
подарського процесуального
ся за дорученням слідчого
Минулої суботи в приміщенні ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО» відбулися загальні збори громадського формування «Талалаївка-Самооборона», в ході
яких їх учасники отримали
актуальну інформацію.
Адвокат
Владислав
Лисенко інформував про
обов’язки і права членів громадських формувань, умови
та порядок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів згідно із Законом України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону».
Представник
Срібнянського ОМВК Володимир
Бондар повідомив, що планується проведення військових навчань для територіальної оборони. Всі члени
уважно слухали представника військкомату, враховуючи, яка напружена військова
ситуація в країні. Всі розуміють, що може настати та
хвилина, коли потрібно буде
бригаді територіальної оборони боронити нашу рідну
Чернігівщину.
Представник Талалаївського ВП Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області
Юрій Очкань провів лекцію
щодо роз’яснення статті Кодексу України про адміністративні правопорушення
та застосування їх в дії та
складання протоколів.
Члени
громадського
формування
налаштовані на роботу. Формування
об’єднує вже 46 членів, які
не бажають жити в страху.
Ми будемо працювати і далі,
правда переможе. Задля
цього і об’єднуємося.
Долучайтеся до нас. Тел.
097-883-80-04
(Богуслав).
Телефон
формування
096‑646-54-54 (повідомляйте, якщо у вас були крадіжки
чи вам хтось погрожував.)
Богуслав БОРСУК,
керівник ГФ з ОГП
«Талалаївка-Самооборона».

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих
актів» змінився порядок
призначення судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті. Якщо
раніше в обов’язковому порядку слідчий та прокурор
своєю постановою з метою
встановлення причин смерті

судді місцевого суду (Талалаївського районного суду)
за місцезнаходженням територіального органу поліції,
який проводить досудове
розслідування, за клопотанням сторони кримінального
провадження. Таке клопотання суддя слідчий зобов’язаний розглянути не пізніше
5 днів із дня надходження до
суду. Після розгляду клопотання на надання доручен-

«БАТЬКІВЩИНА»: ГАЗОТРАНСПОРТНА
СИСТЕМА ПОВИННА ЗАЛИШИТИСЬ
У ВЛАСНОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ!

Фракція «Батьківщина»
звертається до Генеральної
прокуратури та НАБУ щодо
намірів незаконної приватизації української газотранспортної системи (ГТС). Про
це заявив народний депутат
від фракції «Батьківщина»
Сергій Власенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.
Сергій Власенко зазначив, що наразі влада готує
великий «пограбунок» українців. Він закликав лідерів
фракцій об’єднатися навколо законопроекту, внесеного
«Батьківщиною», про заборону тіньової приватизації
та будь-яких маніпуляцій зі
структурою власності української ГТС (№ 8107). Голосування за цей законопроект буде справжнім тестом
для парламенту на патріотизм і на захист національних інтересів. «Батьківщина» вважає, що українською
ГТС має управляти винятково українська державна
компанія зі стовідсотковою
державною власністю.
«Влада за спиною укра-

СЛУЖБА – 101

ня слідчим суддею експерт
може проводити судово-медичну експертизу. У зв’язку з
цим на практиці може збільшитися термін, протягом якого тіло померлого буде видане близьким. Якщо до цього
часу такий термін, як правило, не перевищував доби, то
у зв’язку зі змінами він може
бути від 1 до 5 діб. Зазначені зміни стосуються, насамперед, випадків очевидних
вбивств, самогубств, смертей за загадкових обставин.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

кат Роман Посікіра на своїй
сторінці у Фейсбуку розповів, що поховання щодо
більшості померлих не зміняться. Зміни будуть стосуватися лише тих, хто став
жертвою
насильницьких
дій, тобто помер неприродною смертю. У таких випадках дозвіл на експертизу
будуть давати не слідчі у
справі, а суди.
Що дадуть зміни: Питань надто більше, ніж
конкретних відповідей. Де
будуть зберігатися тіла до
отримання дозволу на проведення експертизи? Без
дозволу морги не мають
права приймати тіло померлого. При цьому, якщо людина померла насильницькою
смертю, то очікування експертизи загрожує втратою
важливих доказів.
А ще нововведення даватимуть грунт для безлічі
корупційних схем — родичі
померлих, щоб прискорити
поховання, будуть пропонувати хабарі суддям, експертам і патологоанатомам.

ПІЧ ДЛЯ ТЕПЛА, НЕ ДЛЯ ПОЖЕЖІ

З початку року в області
виникло 275 пожеж, загинула 21 людина (одна з них у
с. Красний Колядин). Зважаючи на таку невтішну статистику, рятувальниками проводяться рейдові перевірки
додержання вимог пожежної
безпеки у житловому секторі
району із врученням пам’яток.

Основними проблемними питаннями є порушення правил
влаштування та експлуатації
електропроводки,
електроприладів, пічного опалення.
Районний сектор звертається із проханням до жителів району, а також до органів
місцевого самоврядування
та зацікавлених організацій

їнців планує абсолютно
безкоштовно передати 49%
нашої ГТС в управління
іноземним компаніям. Це
не інвестиційний проект, а
велика афера. За оцінками
експертів, газотранспортна
система додає до державного бюджету України понад
2 млрд дол. щорічно», — наголосив народний депутат.
Також Сергій Власенко наголосив на тому, що
Стокгольмський
арбітраж
розвіяв міфи про газові
контракти Юлії Тимошенко,
визнавши їх вигідними для
України. Рішення щодо обох
газових контрактів (контракт про купівлю-продаж та
про транспортування газу)
ухвалювалось якраз на
підставі газових контрактів 2009 року. У свою чергу,
Стокгольмський
арбітраж
(за контрактом про купівлю-продаж газу) відхилив
абсолютно необґрунтовані
та непродумані вимоги Росії, які не базуються на цих
контрактах.
Народний депутат нагадав, що відповідно до ухвали по контракту на транзит

газу, Стокгольмський арбітраж примусив РФ виконати
вимоги цього документу і
доплатити 4,6 млрд доларів,
які РФ не доплачувала впродовж 2011 – 2017 років.
До рішення Стокгольмського арбітражу на користь
України часто поширювались чутки про те, що газові
контракти «кабальні» та невигідні для України. Проте,
їх не розривали. А чому ж
тоді їх не розірвали? Очевидно тому, що вони не вигідні РФ, яка сьогодні ініціює
їх розірвання.
Сергій Власенко впевнений в тому, що було би
чесно, якби чинна влада
вийшла й публічно подякувала Юлії Тимошенко за
підписання цих контрактів,
які принесли сьогодні в український бюджет мільярди
гривень. Ця ситуація ще раз
підтверджує, що весь бруд,
який лився на лідера «Батьківщини» усі ці роки, був
штучно зманіпульованим.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ВІТАЄМО з ювілеєм
головного лікаря Талалаївського районного центру ПМСД Олексія Тарасовича ШАЛЕНОГО.
Добрий майстер у роботі
і порадник у житті, Ви
розрадите в скорботі, не
забудете в біді, порадієте на святі, не останній
— за столом, і на дружбу
Ви багаті, до людей Ви —
лиш з добром. З святом
Вас віта сьогодні весь
наш дружній колектив.
Працьовиті, гарні, мужні
будьте Ви і повні сил!
КОЛЕКТИВ фельдшерів Талалаївського
РЦ ПМСД.
* * *
СЬОГОДНІ
Ольга
Миколаївна
ЛЕНДЕЛ
із Чернецького — іменинниця, а 19 березня золотий ювілей відзначає її
чоловік Юрій Володимирович
ДЕМЕНКО.
Щиро вітаємо їх з іменинними святами. В цей
дорогий для серця день
бажаєм квітів і пісень,
від друзів щирих привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця

— світла і тепла, щоб
доля щедрою була! І не
спинити часу лік, нехай
щастить весь довгий вік!
Щасливих довгих літ не
рахувати, у домі завжди
затишок і лад, літам цвісти, мов яблуневий сад,
і щедрим урожаєм пригощати! Бажаєм неба
голубого, хліба запашного, джерельної води і
ніякої біди!
Сім’я РІГ із
Чернецького.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження Олега Миколайовича СТАЦЕНКА
з Новоселівки. Бажаєм
щастя i достатку, ясного неба i тепла. В житті
лиш злагоди й порядку,
щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння, у справах — вічного горіння. Нехай завжди
Тобі всміхається доля,
несуть тільки радість з
собою роки. Хай щастя
й здоров’я не зрадять ніколи, хай збудуться мрії,
бажання й думки!
Сім’ї ЩЕРБИНИ і
ДЕМЧЕНКІВ.

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗРІЗ

ПОТЕРПІТЬ, ЛЮДОНЬКИ, НЕ ПОМИРАЙТЕ
З 15 березня змінено правила поховання. І, як завжди
у нас буває, доки всі служби «в’їдуть» у ці зміни, добряче
нарубають дров. Багатьох зміни лякають, адже всі знають, скільки похоронних клопотів доводиться пережити
навіть тоді, коли людина померла своєю смертю. Однозначно, що тепер їх ще збільшиться. В Україні за статистикою помирає 1600 – 1800 людей на день. У нашому районі 25 – 30 на місяць, тобто, кожного дня хтось помирає.
Потерпіть, людоньки, не помирайте, доки слідчі, судді,
лікарі, експерти розберуться між собою хто кому і які довідки повинен виписувати.
Раніше було так: якщо
Як буде тепер: слідчим
людина помирала вдома від
заборонять звертатися за
старості, хворіла та до неї
проведенням судово-медичприходили лікарі, лікар із відної експертизи. Для провеповідного медичного закладу
дення експертизи та отриоглядав, давав довідку про мання дозволу на поховання
смерть. Приходив дільничродичам померлого необхідний чи оперативна група, огно звертатися до суду. Суддя
лядали правоохоронці. Якщо
приймає рішення про провенемає ознак насильницької дення такої процедури і на
смерті — давали довідку, її підставі дає дозвіл на повносили в реєстр.
ховання. Без експертизи поВідповідно до змін суддя
ховання неможливо, навіть
тільки 72 години буде приякщо людина померла своєю
ймати рішення. Він обмежесмертю. У законі зазначено,
ний трьома днями, а термін
що рішення про призначення
проведення експертизи не
експертизи необхідно буде
обмежений. Тобто її можуть
чекати протягом 3-х діб. На
робити й день, і два, й міпрактиці це може зайняти
сяць. А весь час людина не
набагато більше часу.
буде похована.
Відомий в Україні адво-

16 березня 2018 року

провести всі необхідні заходи, спрямовані на зменшення порушень правил пожежної безпеки у приватному
житловому секторі, особливо
там, де проживають соціально незахищені громадяни.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Наказом керівника Бахмацької місцевої прокуратури
Котченко Ф. А. від 19 лютого 2018 року на адміністративну посаду начальника Талалаївського відділу Бахмацької
місцевої прокуратури призначено прокурора цього ж відділу, молодшого радника юстиції НІЩИМЕНКА Вячеслава
Миколайовича.

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

19 і 20 березня — с. Новопетрівське, вул. Молодіжна.
21 березня — смт Талалаївка, АЗС «ANP», ТОВ «Обрій», зернозберігальне, ВУЖКГ, райавтодор, АТП, ТОВ «Астеліт», вул. Комунальна, вул. Молодіжна, вул. Шевченка,
вул. Перемоги, вул. Затишна.
22 березня — с. Новопетрівське, вул. Молодіжна.
23 березня — с. Новопетрівське,
вул.
Молодіжна
(9:00 – 15:30).
26 березня — с. Скороходове, АТС, вул. 30-річчя Перемоги, вул. Гагаріна, вул. Першотравнева (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

КУЛЬТУРА
8 БЕРЕЗНЯ красноколядинські аматори, як яскравий букет весняних квітів,
подарували жіноцтву села
прекрасний концерт. Перший
подарунок отримали жінки,
коли на сцену вийшли ведучі концерту — Андрій Горянський та Артем Соляник.
Погодьтеся, слухати поздоровлення із вуст молодих,
гарних хлопців було приємно
жінкам різного віку. В запасі
у ведучих було багато добрих слів і щирих побажань
для матусь, бабусь, сестер,
дружин, наречених, які вони
щедро дарували протягом
всього концерту.
І ось своє слово гордо і
натхненно каже Жінка: «Я
— жінка! Чуєте, люди, — я

на веселий лад, бо ж така
вона, Галя — улюблениця
глядачів, оптимістка як в
житті, так і на сцені. Свою
легку вдачу вона передає у
піснях. Ці молоді стильні дівчата: Таня Пустовойт, Галя
Левада, Наталя Максимович, Аня Батюк створили гурт
«Каприз». Пісні у виконанні
гурту зачарували глядачів.
Полонив серця любителів
пісні ніжний, мелодійний голос Олександри Хоменко.
Вдало дебютувала із піснею
про маму Іра Гарячка. Оксана Кононченко порадувала
глядачів своїм оригінальним
голосом, якому вдаються
різні пісні, але її улюблені — про непросту жіночу
долю. Оксана Іванівна —
художній керівник Будинку
культури

ниченко видавати книги читачам, Людмила Довгай буде
приймати громадян, Оксана
Кононченко, Наталя Максимович, Таня Пустовойт,
Марина Депутат стануть на
останньому редуті охорони
нашого здоров’я, Шура Хоменко, як досвідчений працівник культури, буде допомагати колегам, Галя Левада
виховуватиме майбутнє села
в дитячому садочку, а Аня
Батюк і Іра Гарячка виконуватимуть найголовнішу жіночу роботу — бути мамами
для своїх маленьких діток.
Сьогодні вони — артисти і
дарують гарний настрій своїм односельцям. І хоча температура в глядацькому залі
була нижчою, ніж надворі,
всіх зігрівало почуття вдячності за ці короткі миттєвості
справжньої доброти і щирості. Треба було
бачити обличчя жінок у залі
в ці хвилини.
Розгладилися зморшки, засяяли посмішки, відступили
щоденні турботи нинішнього непростого життя. Зал в
єдиному пориві скандував
слова «Спасибі» і «Молодці». Ці слова адресувалися і
директору Будинку культури
Сергію Депутату, який проводить велику організаторську
роботу.
Не зіпсувала настрою
глядачам, але трохи здивувала та обставина, що жінок
із святом не привітали представники влади, ні сільської,
ні територіальної. Виникло
відчуття якогось сирітства,
а чи пасинства. Нещодавно
ці жінки біля виборчих скриньок голосували за голів і депутатів. Тоді їх рясно було в
Будинку культури. І сьогодні
люди чекали живого, щирого слова, якого не замінять
жодні найкрасивіші друковані привітання.
Ганна МІРОШНІЧЕНКО.
с. Красний Колядин.

Н А С Ц ЕН І
І В ЖИТТІ

свічка, запалена Господом
на віки!» На сцені — Наталя
Максимович і вона дійсно
уособлення жінки, бо ж вона
любляча дружина, дбайлива мама, вдячна донька і
онучка, турботлива сестра,
а також — берегиня здоров’я своїх односельчан. А
ще вона талановита і щедро
дарує людям свої пісні і художнє слово. Приємно було
глядачам послухати пісні про
коханих, неповторних у всіх
своїх проявах жінок у виконанні Дмитра Карпенка.
Глядачі полюбили і чекають
сольних
виступів
учасниць. Аня Батюк проникливо співає про маму, про
кохання, про життя. Таня Пустовойт — тоненька, граційна, наче дівчинка, вона має
красивий сильний голос, та,
коли співає про «найніжніші
долоньки чи то сина, чи то
доньки», то голос бринить
справжньою материнською
ніжністю, бо вона ж молода
мама і сина, і доньки. Коли
на сцену виходить Галя Левада, то всі налаштовуються

і хоча оплата її праці чисто
символічна, вона багато сил
докладає, щоб заходи проходили на високому виконавчому і організаційному рівні.
Недарма вона виборола
звання «Гордість району» в
номінації «За активну життєву позицію». Оксана Конон
ченко є, по суті, засновником
гурту «Мальви», який не так
давно зацвів яскравим цвітом на красноколядинській
сцені і так припав до серця
глядачам різного віку. Бо ж в
його репертуарі є пісні на різні смаки — і веселі, і ліричні, і народні. Заспівувала, як
і завжди, Людмила Довгай,
бо їй, як нікому, вдається
передати вдачу справжньої
української жінки, вдатної
і до праці, і до пісні, і до кохання. Жінки, які виступають
на сцені, завтра повернуться до своїх буденних справ.
Оксана Яременко буде продавати продукти жителям
Зеленого Гаю, Лєна Мірош-

ПОНОРИ СЛАВИЛИ
ЖІНОК

Село вшановувало місцевих трудівниць — бабусь,
матерів, дружин, сестер,
представниць
прекрасної
статі різних професій і віку
в сільському будинку культури. Свято відкрив в. о.
сільського старости Євгеній
Чирва — глядацький зал
розквітнув від подарованих
ним жінкам тюльпанів і теплих побажань сонячного
весняного настрою, успіхів
у роботі й навчанні, любові й
злагоди у сім’ях.
Початковий
святковий
акорд вилився у чудовий
різножанровий концерт за
участю місцевих самодіяльних талантів, в якому
органічно переплелись задушевна пісня, запальний
танець, трепетні ліричні рядки і дотепний гумор. Від чиїх
привітань «тануть» мамині
серця? Діма Голуб, Валерія Качура, братики Стасик і
Саша Цілини, Поліна Качура
у віршованих рядках розказали як вони люблять своїх
найдорожчих і найрідніших,
а потім ще й виконали вальс,
якому навчила їх Алла Карпенко. Давно полюбився
понорівцям місцевий жіночий фольклорний колектив.
Раїса Чирва, Галина Гречко,
Людмила Поплавська, Юлія
Корнієнко, Алла Карпенко,
Людмила Сидоренко подарували місцевому жіноцтву
віночок чудових пісень, а
Катерина Ревун прочитала зі
сцени вірш-посвяту жінці-ма-

тері, жінці-трудівниці.
Довго не стихали оплески в залі після виступів Яни
Пустовар, Владислава Дупи,
Даші Корнієнко, Злати Дупи,
дуетів у складі Богдана Пустовара і Петра Карпенка,
Ярослава Пустовара і Івана Лиха, дитячого танцювального колективу (Петя
Карпенко, Владислав Дупа,
Богдан Пустовар, Таня Чечотенко, Таміла Осташко,
Ліана Маляренко), жіночого
вокального дуету Раїси Чирви й Галини Гречко, а також
Людмили Сидоренко, Валентини Карпенко, Кароліни
Товкач.
Додали настрою глядацькій аудиторії добре виконаними ролями в тематичних сценках Алла Карпенко,
Людмида Сидоренко і Віктор
Карпенко. Взагалі, концерт
видався на славу і сподобався не тільки понорівцям,
а й гостям села — жителям
Красного Колядина, Корінецького, Липового. Заключним акордом свята стали солодкий стіл і дискотека.
Хочеться
висловити
щиру вдячність звукорежисеру районного будинку культури Юрію Штиму за звуковий супровід концерту. Поки
ллється пісня, село живе.
Дай Бог, щоб так воно було
завжди.
Віктор КАРПЕНКО,
художній керівник Понорівського сільського будинку
культури.
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16 березня 2018 року

СТАТИСТИКА

«КИДАЙ САНИ, БЕРИ ВІЗ!»

ЗДАЄТЬСЯ, що ця народна приповідка, яка означає, що вже починається
дружна весна, відома усім.
Втім, ловлю себе на думці,
що й ні. Адже сани і віз вже
і для селян, не тільки людей
міста, стають екзотичним
видом транспорту. Навіть на
сільській вулиці дуже рідко
зустрінеш коня, запряженого у сани чи віз, а ще рідше
— пару коней. Особисто я
парокінку на наших вулицях
вже кілька років не бачила.
«Коняча» статистика зовсім не весела — на початок
нинішнього року в районі налічувалося всього 17 коней.
Однозначно, що насправді
їх і того менше. Бачте, кінь
щодня хоче їсти сіно і овес,
пити воду, спати на чистій
підстилці; за ним щодня треба доглядати. От і поміняли
господарі коней на тракторці та мотоблоки. Із ними
простіше…
Пам’ятаю як ще у часи
мого дитинства у 70-ті роки
селянам не дозволяли тримати коней у домашньому
господарстві. Город зорати,

МЕНШЕ ВРХ І СВИНЕЙ,
БІЛЬШЕ ПТИЦІ

За попередніми даними,
на початок 2018 р. в усіх категоріях господарств області
нараховувалися майже 192
тис. голів великої рогатої
худоби, у т. ч. корів — 111
тис., що дозволило зайняти,
відповідно, 4 та 5 місця серед регіонів України, свиней
— 167 тис. голів (17 місце),
овець та кіз — 30 тис. голів
(16 місце), птиці — 3496 тис.
голів (20 місце).
У порівнянні з поперед
нім роком зросла кількість

птиці на 3%, водночас зменшилося поголів’я великої рогатої худоби (у т. ч. корів) на
2%, свиней — на 10%, овець
і кіз — на 4%.
У 2017 р. господарствами області реалізовано худоби та птиці на забій у живій масі 52 тис. тонн (на 6%
менше в порівнянні з 2016
р.), яєць одержано 289 млн
штук (менше на 3%), молока вироблено 549 тис. тонн
(майже на рівні попереднього року).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене СВІДОЦТВО про восьмирічну освіту №690205, видане на ім’я ВОЛКОВА Світлана Анатоліївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250758, виданий 7 січня 1996 року на ім’я ГАЛАЙКО Михайло Леонідович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0349129, виданий на ім’я ДОЛОШКО Варвара Хомівна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261338, виданий із земель колишнього ксп «Дружба» на
території Липівської сільської ради на ім’я ФЕДУСЬ Євгенія Григорівна, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ: заповідач — ДЕМЧЕНКО Тетяна Леонтіївна, спадкоємці — Острівна Надія Олександрівна і Титух Віктор
Іванович, за реєстраційним №30, посвідчений Липівською сільською
радою 13.12.2012 року, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250674, виданий 5 серпня 1996 року на ім’я ГОЛОВКО
Олександр Андрійович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250675, виданий 5 серпня 1996 року на ім’я ГОЛОВКО
Галина Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250622, виданий 2 серпня 1996 року на ім’я АРТЮХ Марія
Петрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250969, виданий 14 серпня 1996 року на ім’я ЛИХО Марфа
Григорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0261333, виданий 20 серпня 1996 року на ім’я ФЕДУСЬ
Микола Григорович, вважати недійсним.

сіно перевезти просили коней на бригаді. І давали їх
далеко не кожному, бо і в
колгоспі було дуже багато
роботи для коней. Тепер немає для них роботи у селі,
немає і коней.
Восьмилітня кобила Красавка Григорія Ярмоша одна
на всю округу. Запряжена у
фарбовані сани, мчить вона
засніженою вулицею, везучи
свого господаря. Проти сонця аж виблискує ситими боками. Ніби в кіно…
Утримує Григорій свою
Красавку не тільки тому,
що без коня життя свого не
уявляє: як пішов парубком
на ферму їздовим працювати, так і проробив там,
доки і ферма розпалася, а
він постарів. Купив додому конячку, бо без неї у цій
місцевості хтозна як і жити.
Навколо яр та засніжений
ліс. Із всього, колись густо
заселеного кутка села Співакове із романтичною назвою Дворянка, залишилося
всього сім жилих хат. Григорій Ярмош живе із донькою
Валентиною. Вже п’ятий рік,

як похоронив дружину. Більшість їхніх сусідів — одинокі
літні люди. Отож Григорієва
Красавка служить і за «таксі», і за трактор, і за пошту,
і за хлібовозку. Особливо в
таку пору, коли синички під
копитами ніби вищебечують:
«Кидай сани, бере віз!» В
таку погоду автомобілем на
сільську вулицю і рипатися
не треба, а конячка біжить
собі…
Григорію аж не віриться,
що його Красавка із останнього десятка коней у районі, не віриться йому, що
люди не хочуть утримувати
коней. Живе кінь 25-30 років.
З цікавості зайшла на cайт
ОLX і спробувала «купити»
коня. Ціна від 13 до 38 тисяч
гривень залежно від віку, породи. У більшості випадків
господарі хочуть продати у
хороші руки, аби тільки не
«прасолам», бо хоч і не потрібними стають коні у господарствах, все ж дуже шкода
із ними розлучатися.
На фото:
Григорій Я
 РМОШ із
своєю Красавкою.

У сільськогосподарських
підприємствах області на початок 2018 р. утримувалися

58% великої рогатої худоби,
41% корів, 55% свиней, 9%
овець та 7% птиці.

Ц ІНИ… Р О С Т У ТЬ
За розрахунками Держ
стату, показник рівня інфляції у лютому в області, як і в
Україні, становив 100,9%. На
споживчому ринку області
в лютому ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.
Найбільше (на 7,1%) подорожчали фрукти, на 2,1 – 3%
— сметана, масло, молоко,
макаронні вироби, хліб, риба
та продукти з риби. Водночас
на 7,2% подешевшало сало,

на 1,7 – 2,8% — яйця, свинина та крупи гречані.
Ціни (тарифи) на каналізацію підвищилися на 5,2%,
утримання будинків та прибудинкових територій — на
1,8%, на холодну воду —
знизилися на 8,3%. Вартість
проїзду в автодорожньому
транспорті зросла на 4,8%,
паливо та мастила стали дорожчими на 3,8%.
Головне управління
статистики в області.

ПОМИНАННЯ

18 БЕРЕЗНЯ минає рік світлої
пам’яті нашого турботливого тата,
незабутнього дідуся і люблячого пра
дідуся Віктора Михайловича ПУГАЧА
з Талалаївки. Ріднесенький наш, якби
Ви знали, як сумно без Вас, як гірко
нести тягар втрати, як важко усвідомлювати, що вже ніколи не відчуємо Вашого тепла, щирої батьківської турботи
і мудрої поради. Щедрим, багатим на
добро було Ваше життя, хороші справи
Ви залишили після себе. Без Вас ми осиротіли. Пройшов
рік, але біль не проходить, серце відмовляється вірити в
те, що Ви вже ніколи не зайдете в домівку, не посміхнетесь,
не запитаєте, як у нас справи, чи нічого нам не болить. Іноді Ви приходите уві сні. Прокинувшись, так на душі тепло,
адже Ви були поруч, говорили і, ніби все, як раніше, — Ви є.
Боляче, що цей спокій тільки приходить уві сні. Ми віримо,
що Ви нас бачите і весь час охороняєте. Ясна лампадка
Вашої душі завжди освітлюватиме нашу життєву дорогу, а
пам’ять про Вас зігріватиме і підтримуватиме у важку хвилину. Спочивайте з миром, пухом земля. Ви — в нашому
серці назавжди.
Вічно сумуючі син ВІКТОР, невістка НІНА,
онука ЮЛЯ та її сім’я.
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ПРОДАМ

САДИБА в Талалаївці: будинок (газ, вода), літня кухня,
сарай, є телефон. Тел. 099-716-20-66, 067-531-15-68.
КВАРТИРА в Талалаївці. Тел. 050-054-74-39.
1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Перемоги в Талалаївці.
Тел. 099-564-17-35, 096-655-61-80 (Богдан).
САДИБА по вул. Мічуріна в Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА (приватизована) в с. Плугатар (залізнична
станція Блотниця) по вул. Лесі Українки, 32: будинок площею 68 м2 з електричним опаленням та на твердому паливі,
є літня кухня, сарай, колодязь у дворі, сад, 3-фазне електроживлення. Ціна договірна. Тел. 050-915-41-91.
САДИБА по вул. Злагоди у Талалаївці. Тел. 098-850-39-35.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 2006 року випуску, двигун 1,5 л.
Тел. 068-210-45-16 (Сергій).
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Саморобний ТРАКТОР (бензин). Тел. 068-501-89-78.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ПІСОК, б/у ЦЕГЛА, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
фундаментні БЛОКИ, бій цегли. Тел. 098-423-93-05.
ЦУЦЕНЯТА середньоазіатської вівчарки (Алабай). Білі
пухнасті «ведмежата» з родоводом від крупних титулованих
батьків (з документами і без). Тел. 095-350-37-48.
СІЧКАРНЮ, ЕЛЕКТРОМЕЛЬНИЦЮ, КОРМОРІЗКУ
(три в одному). Тел. 096-906-01-82.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою гноєрозкидачем, від 6 до
7 тонн. Тел. 097-450-72-26.

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

КУПЛЮ

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

Приймаємо
замовлення на добових та
підрощених
ПІВНИКІВ
Ломан-Браун. Ціна від
6 гривень за голову.
Тел. 095-106-13-17,
096-216-16-01 (Сергій).
ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.

19 БЕРЕЗНЯ минає 10
років, як пішла
назавжди від нас за межу життя наша
дорога мама, любляча і ніжна бабуся
й прабабуся Марія Митрофанівна
ПИЛИПЕНКО з Поповички. Ти прожила нелегке життя, це були й роки
голодомору, коли Ти, знемагаючи від
голоду, поклялась, коли виживеш, що
Твої діти ніколи не будуть голодувати.
А в післявоєнні роки ще 14-річною дівчинкою пішла доїти
групу корів і трудилась на фермі до виходу на заслужений
відпочинок, весь час дбаючи про добробут і спокій своєї
родини. І ми, Твої діти, завжди відчували материнську турботу і підтримку.
Рідненька наша, скільки б не минуло часу, в нас у
душі — біль і гіркота від втрати. Ми приїжджаєм до рідного
дому, він похмурий, порожній і вікна сумні, бо немає Тебе
там у ньому, тільки фото Твоє на стіні. За Тобою сумуєм
і плачем, бо на світі Тебе вже нема. Ти ж для нас у вічній
потребі: в горі, в радощах, в буднях, святах. Твоя зірка сіяє
на небі — нам освітлює шлях. Нехай же сум і безмірна
туга не тривожать Твої вічні сни, нехай сонечко з ясного
неба пестить Твою могилку, а вітер нашіптує про нашу любов. Спи спокійно — Ти заслужила Царство небесне та
спокій душі.
Вічно сумуючі ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
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.
ХАТИ, ПРИМІЩЕННЯ під розбір; бетонні ПЛИТИ перекриття 6×1,2 м. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ЗАВАНТАЖУВАЧ зерна шнековий (труба).
Тел. 068-248-61-27.

РОБОТА

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).

Фермерське
господарство
закуповує у
населення
КОРІВ, БИКІВ
і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ від 150 кг, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.
Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

МИНУЛО
півроку, як не
стало нашого
любого, дорогого синочка, тата, братика, дяді, внука і племінника Олега Володимировича ЛУЦЕНКА із Степановського. Нехай наш сум, безмірна туга
не тривожать Твої сни. Пішов з життя
Ти дуже рано, спасти Тебе ми не змогли. Молитва хай дійде до Тебе, щоб рай
був там Тобі на небі. Царство небесне і
вічний спокій Твоїй душі. Хто забув, —
згадайте. Хто пам’ятає, — пом’яніть добрим словом і тихою
молитвою.
МАМА, ТАТО і всі рідні.

ПОМИНАННЯ

17 БЕРЕЗНЯ минає три роки світлої пам’яті нашого рідного і найдорожчого Євгенія ІГНАТЕНКА із Красного
Колядина. Вот уже 3 года, как Тебя нет
с нами. Сынок! Любим Тебя, помним
Тебя каждый день. Ты в наших душах
и сердцах. Царствие Тебе небесное.
Пусть душа Твоя найдет покой, Женечка, сынок, мы очень скучаем по Тебе!
МАМА и все РОДНЫЕ.
19 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів світлої пам’яті нашого дорогого і незабутнього Володимира Івановича ЛЕЩЕНКА
із Скороходового. Пішов Ти в небуття, лишив нам біль розлуки. Звідтіль уже немає вороття… А Ти туди ішов через
пекельні муки. Закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснув Ти вічним сном навіки — людина мирна,
добра і проста. Прости нас, рідний. Любили всі Тебе, але,
як часто у житті, свою любов показувать не вміли, не бачили, що за Твоїм плечем стоїть жорстоке, чорне лихо.
Але знай, скільки часу не мине, Ти в наших душах завжди
з нами. Любимо, сумуємо, пам’ятаємо. Хто знав і пам’ятає Володимира Івановича Лещенка — пом’яніть разом із
нами. Вічний спочинок Тобі і світла пам’ять.
СИН із СІМ’ЄЮ, СЕСТРА і її СІМ’Я.
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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%

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

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

Колектив працівників апарату селищної ради висловлює глибоке співчуття заступнику селищного голови Миколі Петровичу Сердюку з приводу тяжкої втрати — смерті
матері
ОЛЕКСАНДРИ АРКАДІЇВНИ.
Лідію Григорівну СПІВАК знали і поважали не тільки в селах нашої сільради: своїми трудовими здобутками
вона славила колишній Чернецький колгосп і наш район.
Вона кавалер орденів Дружби Народів і «Знак Пошани».
Життєрадісна, енергійна, невтомна… Виховала чотирьох
дітей, мала вісім внуків і десятьох правнуків. Депутатський
корпус, виконком та колектив Чернецької сільради глибоко сумують з приводу смерті Лідії Григорівни і висловлюють щирі співчуття її синові — члену виконкому Миколі
Володимировичу Співаку і всій великій родині покійної.
Непоправне горе спіткало родину нашого класного
керівника Людмили Іванівни Сердюк та її чоловіка Миколи Петровича — відійшла у вічність їх свекруха і мама
ОЛЕКСАНДРА АРКАДІЇВНА. Щиро співчуваємо вам і розділяємо з вами біль непомірної втрати.
УЧНІ 10 класу Талалаївської школи та їх БАТЬКИ.
Проживши свій земний вік, відійшла в інші світи людина щирої і доброї душі, наша сусідка Олександра Аркадіївна СЕРДЮК із Скороходового. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими
покійної.
Сім’ї ЛЕВАДИ, СЕРДЮК, МІЩЕНКО, ТКАЧЕНКО.

МІЙ найдорожчий. Мій єдиний. Мій
найкращий. Мій Син. Мій Котька. Моє —
ВСЕ, чим було наповнене життя з часу
його народження і до тієї трагічно-безповоротної дати 16 березня 2013 року… І
цю страшну пустоту, яка виникла після
Тебе, ось уже п’ять безкінечно довгих
років неможливо ніким і нічим заповнити, як би щиро близькі і рідні мені люди
не намагались це зробити. Без Тебе до
неможливості сумно, незатишно, розхристано-безнадійно, болісно і незахищено живеться душі моїй тут, у цьому світі. І лише сподівання на те, що Там, у Твоєму Царстві Небесному, Твоїй душі,
любий синку, добре, спокійно і затишно, перетягує мене далі
із дня в день наступний, із року в рік…
Пом’янімо, хто знав, мого сина Костянтина СОРОКУ,
який відійшов в інші світи п’ять років тому. Царства Тобі Небесного, мій любий синку… А пам’ять про Тебе — навіки в
моїй душі…
МАМА.

Відхід наших батьків в інші світи навіки розриває ту
сполучну життєву нить, коли можеш заглянути в сповнені
любов’ю очі матері і відчути на плечі тверду батьківську
руку підтримки. Цього вже не буде в житті моїх племінників Миколи Петровича і Людмили Іванівни Сердюків із Талалаївки з відходом їх мами ОЛЕКСАНДРИ АРКАДІЇВНИ.
Щиро співчуваємо вам і всім рідним та близьким покійної.
Світла пам’ять Олександрі Аркадіївні.
Сім’ї ПРИГАРИ і ПОПОВИЧ.

МИНАЮТЬ дні, спливають роки. Та
в наших серцях назавжди поселились
страшенний біль, смуток і туга. 18 березня минає 2 роки, як пішов у вічність
наш єдиний синочок, єдина опора і надія, наш Саша, Олександр ЖОЛОБКО
з Талалаївки. Так пусто стало на душі
і серце плаче кожен день від болю. І
огортає тихим смутком все навколо. Рідненький, ми сумуєм за Тобою. Не вистачає усмішки, і слова, і погляду ласкавого
й простого, і тих обіймів ніжних, і тепла,
і посиденьок біля рідного двора. Ти так любив життя, любив людей і мріяв, мріяв світом мандрувати. Та випала Тобі
страшна дорога — остання путь від отчого порога. Ми дуже
любимо Тебе, наш сину, і віримо, в Небеснім Царстві Ти живий. Колись у вічності зустрінемось з Тобою — лиш це, хоч
трішечки, вгамовує наш біль.
Пом’яніть, хто пам’ятає, нашого Сашу щирим словом і
світлим спогадом.
Вічно сумуючі БАТЬКИ.

Із болем і гіркотою зустрів звістку про передчасну
смерть Віталія Михайловича СМОВСЬКОГО з Липового.
Важко і сумно, що ідуть із життя молоді. Щиро співчуваю
дружині і доньці покійного, його рідним і близьким.
П. Ф. ДУПА.

Важке горе спіткало Ольгу Михайлівну Назаренко —
передчасно відійшов у вічність її брат Віталій Михайлович СМОВСЬКИЙ. Щиро співчуваємо у вашій нерозрадній біді і розділяємо біль непоправної втрати.
М. А. ПЕДЬКО та його сім’я.
У родині нашого доброго друга Миколи Петровича
Сердюка — тяжка, непоправна втрата. Не стало його
мами ОЛЕКСАНДРИ АРКАДІЇВНИ. Сумуємо, щиро співчуваємо всій родині покійної. Світла пам’ять про неї житиме у наших спогадах.
Сім’я А. М. РОЯ.

Глибоким душевним смутком озвалася звістка про непоправне горе в Ольги Михайлівни Назаренко — раптово
й передчасно обірвався земний шлях її брата Віталія Михайловича СМОВСЬКОГО. Прийміть, Ольго Михайлівно,
слова щирої розради і нашої підтримки. Царство небесне
покійному.
Сім’ї ЛУТІВ, КУКСІВ і ГУБАРІВ із Липового.
З болем у серці і розпачем у душі зустріла звістку про
передчасну смерть Віталія Михайловича СМОВСЬКОГО
з Липового, який був дуже скромним, непомітним, добрим
душею і серцем. Щиро співчуваю і розділяю біль тяжкої
втрати з моєю кумою, сестрою покійного Ольгою Михайлівною Назаренко, його дружиною Аллою Смовською та
донькою Аліною.
Ольга МАМУЛЯК із Липового.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ГОРЛЕНКО Василь Петрович (1853 – 1907) — український етнограф і фольклорист, театральний і літературний критик, мистецтвознавець і перекладач, журналіст, блискучий стиліст,
щирий патріот України. Виходець із відомого українського роду, в якому було три полковники
козацьких полків (Лазар і Дмитро — Прилуцького, Андрій — Полтавського), духівники (ієромонах Пахомій; церковний і освітній діяч, письменник, єпископ білгородський Іоасаф). Автор
трьох книг («Южнорусские очерки и портреты» (1898), «Украинские были» (1899), «Отблески»
(1905, 1908). У цьому році (13 березня) йому виповнилося 165 років від дня народження.
ється, що родове безпам’ятство совєтським
Василь Петрович Горленко з одного боку
режимом успадковане й культивоване від
належав до когорти журналістів-просвітитецарського режиму. Адже, як пише автор: «Для
лів, і слово «журналіст» тут доречне лише
того, щоб знати нам куди йти, треба твердо
тому, що він друкувався переважно в газетах
знати, звідки і як ми прийшли. Таке розуміння
та журналах, з іншого — як приватний вчений-інтелектуал у значній мірі був обмежений в нас досить рідко зустрічається, і знаннями
минулого життя ми не можемо похвалитися».
у публічності. Та все ж це не обмежувало
Як це актуально сьогодні!!! І не тому, що нейого в популярності серед читачів — звичаймає чим похвалитися, поділитися, а тому, що
них і високоосвічених, — редакторів видань,
або ліниві, або байдужі, або ще якісь. Горленякі з радістю його друкували. Проте, врахокові це боліло. «У кожному його оповіданні,
вуючи короткотривалу живучість цих видань
серед публіки, це дещо впливало й на оцінку — пише рецензент, — бачимо вдумливого
пи с ь ме н н и к а ,
публікацій ще за його життя. Зважаючи на
який вміє пильзначущість праць, все ж таки давало підстави
но спостерігати
згадувати, оцінювати його авторську позицію,
внесок у науку, галузь, культуру в цілому, не
завжди потрапляючи на шпальти видань, а,
скажімо, в листування.
Чим далі відходить епоха Горленка, тим
більше вона приваблює фахівців із різних
галузей гуманітарної української науки, тим
ширше і глибше розкривається перед нами
творчий діапазон В. Горленка, тим яскравіше
постає ця виняткова особистість.
Першою досить резонансною була його
праця про авторство «Історії русів», що наі
відшуковудрукована в журналі «Киевская старина».
вати у млявій
Відгукнулася російська публіка. Дійсний член
повсякденності риси минулого. Кожна його
Петербурзької академії наук, президент біблірозповідь мистецьки довершена, наповнена
отечного товариства, один із найвідоміших
змістом, невичерпна при одноразовому читодішній дослідник російської літератури Летанні, сповнена тієї особливості (безсумнівна
онід Майков вимушено підсумовує у своєму ознака талановитості), яка змушує думати
досить професійному відгуці на публікацію
над прочитаним і викликає цілий ряд різноВ. Горленка: «За будь-яких обставин, —
манітних почуттів». Завершує автор визнанпише він, — за п. Горленком залишається та
ням виняткового таланту Василя Петровича:
неабияка заслуга, що своєю невеликою, але
«Малозначущого документа пану Горленку
поважною працею він знову звернув увагу досить, щоб намалювати картину колишнього
науки на чудове явище в історії російської
забутого життя». Яка чудова риса для творчої
самосвідомості і для роз’яснення представив
людини і яким треба бути мудрим рецензенцікаві матеріали й міркування». Звичайно, том, щоб помітити це!
Майков не міг написать про українську самоПро книгу «Отблески» (1905) ми маємо
свідомість, про яку насправді й ішлося в прапоки що лише один відгук, надрукований
ці; про авторів, які творили історію України.
знову ж таки в Росії — в петербурзькому
Багато версій було про авторів цієї уні«Историческом вестнике». Україна, здається,
кальної праці, але новітні дослідження на
настирно промовчала, точніше — проігноруоснові комп’ютерних технологій схиляютьвала це видання. Відгук, скажемо так, прося саме до точки зору В. Горленка: праця вокативний. У своїй книжці Василь Петрович
вийшла з родини Полетиків і завершив її Вакомусь наступив на мозоль, зачепив за інше
силь Полетика.
живе. З усього видно упередженість реценЦілком закономірно великий розголос
зента: цитує неточно, коментує так само. Намали б його книги «Южнорусские очерки и приклад, рецензент пише: «Ґрунтуючись на
портреты» (1898), «Украинские были» (1899),
кількох творах, що вийшли з-під пера абсо«Отблески» (1905, 1908). Провідні ЗМІ як Ролютно невідомих авторів, як, наприклад, пасії, так і України в різний спосіб відгукнулися нянок Мятлевої, Юшкової, Іноземцевої, Ілана вихід цих книжок.
ріонової та ін., він робить дуже незвичайне
Про вихід книжки «Южнорусские очерки узагальнення. Виявляється, що Ростопчина,
и портреты» його рідна «Киевская старина», Марко-Вовчек (саме так у рецензії. — І. З.),
на жаль, дала лише бібліографічну довідку.
Кохановська «писали тому, що так їм приХоч і в короткому відгуці, але зовсім по- значено згори», сучасних же письменниць
іншому про книжку написав Old Gentleman (у
така доля не спіткала, і їхні твори, на думку
перекладі — Старий (бувалий) Джентльмен).
автора, якесь дитяче марення». А ось як в
За цим псевдонімом заховався російський автора: «Писали тому, що так веліло їм припрозаїк, публіцист, фельєтоніст, літературний значення, тому що не могли не писать». Хіба
і театральний критик, драматург, автор сатиможна заперечити тут Горленкові в тому, що
ричних віршів Олександр Амфітеатров. Він
призначення писать, скажімо, Марко Вовчок
двічі використав популярне тоді слово «хохбуло призначено таки не згори? Хіба можна
ломан» (зневажлива назва людини, яка шазвинувачувати констатацію факту, який таки
нує все українське). Але як! «П[ан]. Горленко
реалізовувався?! А що ж стосується «дитядуже любить свою батьківщину, та в особі
чого марення», то такого висловлювання у
його ми аж ніяк не бачимо завзятого хохлоГорленка й близько немає, навіть натяку. З
мана», пише він. І тут же: «Взагалі, п. Гоцього приводу він пише: «З нашого викладу
рленко — вельми рідкісний тип українофіла
декількох не виняткових, а типових творів
без хохломанства, без самозакоханості і місновітніх письменниць, читач бачить сам, як
течкових пристрастей. Чудовий стиль книги серйозна їхня діяльність [саме ЯК, а не ЯКА.
п. Горленка, простий, стислий, але витонче— І. З.] і скільки нових і значних тем і мотивів
ний і змістовний, який свідчить про глибоке ці поважні художниці внесли в сучасну російвивчення автором класичної літератури…»
ську літературу…» Перед цим він детально
Думається, саме після таких слів В. Гор
абсолютно лояльно, нейтрально і навіть поленко дещо змінив своє ставлення як до
блажливо проаналізував твори цих сучасних
книжки, яке висловлював у листах до М. Стописьменниць.
роженка ще на етапі її формування, так і до
Підсумковою оцінкою прижиттєвої діяльпідготовки своїх публікацій окремими виданняності можна вважать і некролог, надруковами. Книжка «Южнорусские очерки и портреты»
ний спочатку за межами України — в Росії,
була перевидана уже з нашою передмовою в
в газеті «Новое время», а потім повторений
1993 році під назвою «Південноруські образи
«Историческим вестником» та некролог у журта портрети», засвідчивши цим самим, що й налі «Україна». Про це ми писали в матеріалі
через століття праці В. Горленка такі ж важливі
«Міфи та реалі про Василя Горленка після його
й актуальні, як і в момент їх першого виходу.
смерті» (Трибуна хлібороба, 22 квітня 2017).
Високі оцінки і популярність цієї книжки
Радянська історіографія значно багатша і
підштовхнули В. Горленка до видання й набагатогранніша. Вже з середини 20-х рр. ХХ ст.
ступної — «Украинские были», — яка побавін був «зарахований» до когорти українських
чила світ через рік. І знову його рідна «Стабуржуазних націоналістів. Звідси й підхід та
рина» подала тільки повідомлення про вихід
обережність в оцінках його творчості та й його
книжки, її перелік статей. Не знайшлося чи
особисто. Але навіть за таких обставин, автопоки що нам невідомо нікого серед великої ри знаходили багато позитивних рис творчої
когорти київських творчих знайомих, київдіяльності Горленка і не могли їх оминути.
ських друзів, як часто писав В. Горленко, хто
Коли б чи не першим матеріалом про
б міг хоча б наблизитися в своєму розумінні
В. Горленка був надрукований у 1925 р.
до позицій автора, значення його статей у
О. Дорошкевичем у журналі «Життя і ревокнижці. І знову Росія.
люція» з досить промовистою назвою «Естет
Автора відгуку Ю. Б. (найвірогідніше, що
і поміщик». Самé вже поєднання в заголовза цим псевдонімом заховався син редактоку двох несумісних понять говорило само за
ра журналу «Русский архив», історик і цензор
себе. І в такому ж дусі автор витримав свій
Юрій Бартенєв), надрукованого в тому ж таки
текст з самого початку й до кінця. Хоча…
московському «Русском архиве», швидше
Хоча не міг утриматися від справді комплівсього книжка В. Горленка «Украинские были»
ментів на адресу своєї жертви. Це було б
зачепила за живе, знайоме і досить болюче.
все-таки великою крамолою і навіть непроБуквально з першого речення він ставить пифесійністю з боку одного із провідних літератання родової пам’яті кожного з нас. Виявлятурознавців того часу. Ось кілька його вічних

по відношенню до Горленка правильних характеристик: «Тонкий, надзвичайно глибокий
критик, прекрасний знавець чужоземного та
українського мистецтва, зразковий стиліст»,
«прекрасна, глибока стаття Горленка про
книгу Петрова «Очерки истории укр. лит.»,
що під нею й тепер може підписатися серйозний дослідник: в усякому разі вона своїми
вихідними твердженнями куди вище стоїть за
просторий розгляд цієї книги, що його зробив
проф. Дашкевич». Фактично О. Дорошкевич
такими родзинками перший заявив про велич
Горленка для української радянської культури. Він-то точно знав, про що говорив. Але
його ідеологічна платформа була жорстко
оцінена українським поетом, літературо
знавцем, літературним критиком, полемістом, лідером «неокласиків», майстром
сонетної форми та перекладачем античної
поезії, одним словом, у значній мірі продовжувачем творчих традицій Горленка — Миколою Зеровим. У своєму сонеті «Горленко» він

В. Горленка у перекладі його та автора цих
слів українською мовою, на який вишукуються
можливості, щоб його видати.
Так звана перебудова кінця 80-х — 90-х рр.
відкрила бажання, але ще не була спроможна
видати у двох видавництвах («Дніпро» і «Мистецтво») літературно-критичні і фольклорно-етнографічні та мистецтвознавчі збірники
творів Горленка. Уже в роки незалежної України, як ми згадували, репринтно перевидано
його першу книжку «Южнорусские очерки и
портреты» із передмовою автора цих слів. У
Києві побачила світ монографія «Епістолярна
спадщина Василя Горленка» (2002 та 2013 р.).
Серед імен, які зробили великий внесок у
горленкознавство, — це Вал. Шевчук, П. Ротач, С. Білокінь, М. Грицюта, В. Ульновський
та багато інших.
Українські періодичні видання та видання
з продовженням такі, як «Народна творчість та
етнографія», «Слово і час», «Українська мова
та література», «Вітчизна», «Наука і культура», «Археографічний щорічник» та інші
уміщували матеріали про В. Горленка.
Особливо тут хочеться наголосити на
газеті «Трибуна хлібороба», яка протягом більше, ніж
півстоліття (починаючи з 1961 року) надрукувала понад
40 матеріалів, присвячених Горленку.
Після 2000-х рр. навколо імені Василя Петровича почали з’являтися й такі імена, як їм здається, що відкривають Горленка
Україні, користуючись абсолютно застарілою,
неперевіреною інформацією, спрощено оцінюючи його діяльність без прочитання його творів, компілюючи й перекручуючи факти…
Не лишилася в боргу перед В. Горленком
і Європа.
Ще на початку 30-х рр. у Парижі вийшла
монографія Д. Дорошенка «Василь Горленко» (1934). І хоча вона побудована переважно на листах до Панаса Мирного, але автор
знав Горленка, його оточення, тому розширив життєпис своїми знаннями про нього. Як
історик і літературознавець, Д. Дорошенко
досить фахово його охарактеризував.
Дорікнувши українському суспільству у
байдужості до Василя Петровича, він пише: «А
це ж був талановитий український критик, видатний етноґраф і тонкий знавець українського мистецтва! В його особі українська культура
втратила величезну силу…»
Аналізуючи його літературно-критичні
статті, епістолярну спадщину, автор говорить: «так боліти над долею українського
письменства, придавленого російською цензурою, так близько приймати до серця кожен
успіх або невдачу на полі національного життя, так глибоко переживати кожну дрібницю,
кожну деталь української справи, і при тому
трактувати їх з так високо розвиненим почуттям національної самоповаги, міг лише
справжній український патріот».
У кінці 40-х — на поч. 50-х рр. в тому
ж таки Парижі І. Борщак випускає журнал
«Україна». Із десяти номерів у семи було
присутнє ім’я Горленка. У двох із них істориком О. Оглоблиним подано витяги із листів
В. Горленка до М. Стороженка. В останньому
номері — розпочато друк монографії І. Борщака «Українець-європеєць Василь Горленко», яка в повному обсязі видана в Україні
лише 2014 р. і варта окремої розмови.
Сам факт виходу за кордоном праць про
В. Горленка багато чого значив і значить, оскільки серед авторів були як українці-емігранти, так
і корінні мешканці, скажімо, Франції, з якими
Горленко підтримував стосунки.
Горленко любив усе красиве, довершене
за формою і змістом. Чи це стосується слова,
фарб, творіння природи (краєвиди), взаємо
стосунків між людьми. Був повний намірів
все втілити в реальність. І найбільше це йому
вдавалося зробить у СЛОВІ. З багатьма його
сучасниками стосунки були прекрасними, щирими і довготривалими. Проте знаходилися
всілякого роду «діячі», що постійно спрямовували талант В. Горленка в русло віртуоза по
виходу з фінансових затруднень. Але ця сфера не була його сферою. Це було болото, яке
поступово і впевнено засмоктувало його талант, енергію. І на сором українському суспільству як ще за життя, так і зараз ця його непрактичність стає в окремих публікаціях предметом
не співчуття, а різного роду звинувачень.
На закінчення хочеться зацитувати слова видатного сучасного історика С. Білоконя, який у перші роки незалежності України
сказав: «Українська культура XIX ст. не знає
блискучішого есеїста за Василя Петровича
Горленка. Для того часу його писання стали таким же вершинним досягненням, як за
десять-двадцять років після нього твори іншого українського публіциста, теж незгірше
забутого, — Андрія Ніковського. Бездоганний
стиліст, що замолоду пройшов добру школу
в Парижі, Горленко був одним із небагатьох
українських європейців». Ці слова звучать як
тост, який хай таким і буде з нагоди 165-ї річниці від дня народження Василя Горленка, як
продовженням вивчення і дослідження його
багатющої творчої спадщини.
Іван ЗАБІЯКА,
історик, журналіст.

ВАСИЛЬ ГОРЛЕНКО
ОЧИМА Й ДУШЕЮ ІНШИХ
(Спроба попереднього огляду)
однозначно позитивно оцінив творчу діяльність Василя Горленка. Сонет вартий цитування всього, але тут — лише кілька рядків:
Носити в серці Ермітаж і Тена
І звістувати світло хуторам;
Знаходити дива мистецтва там,
Де походила вже рука невчена…
Приводом написання сонету стала саме
стаття О. Дорошкевича «Естет і поміщик».
Відповідь була блискучою, назвавши автора
«ротатою вороною»:
Ротата крикнула тобі ворона:
«Ні, він не наш, бо… дідич і естет!»
Помітним явищем став вихід книги «Листи Василя Горленка до Панаса Мирного.
1883 – 1905. Зладила до друку Євгенія Рудинська (К., 1928)». З одного боку передмова
до цього зробила великий прорив у вивченні
насамперед життєпису В. Горленка, його місце в українських літературних та суспільних
колах, а з іншого — тодішня ідеологічна атмосфера, особисті відвертості в листах не
дозволили авторці подивиться на цю постать
«з погляду вічності». Скажімо, його зізнання в
тому, що він на початку 900-х р. минулого століття, періоду активних революційних подій,
перебуваючи в Петербурзі, дещо відірвався
від українських проблем, з подачі Рудинської, багатьма було піднято на щит і навіть
сьогодні інколи використовується Горленкові
в докір. Ніхто не задумується над тим, про
які ж ідеться проблеми, обставини. А саме
в цей період Горленко чи не найактивніше
займається підготовкою до видання повного
зібрання творів П. Куліша.
Так само була резонансною публікація
К. Грушевської, дочки історика М. Грушевського. Вона звернула свою наукову увагу на
листування між В. Горленком і П. Мартиновичем та їхню спільну фольклорно-етнографічну діяльність. «Вони, — пише дослідниця,
— відкривають перед нами і незвичайно живу
картину процесу самої роботи та незвичайно
дібраного співробітництва, що захоплює сучасного читача силою любови до свого предмету і невтомністю в його дослідженню».
Безперечно, вище названі автори і їхні
публікації про Горленка потребують багато
глибших спостережень. Нинішнім нашим
завданням є бодай зробить загальний погляд
на цю тему.
В. Горленко належить до тієї когорти національних культурних діячів, яку починають
вивчати і досліджувати, до якої звертають
спраглі погляди в часи, коли перевагу в суспільстві набирають демократичні устрої над
командно-адміністративними, центристськими, диктаторськими. Цим і пояснюється, що
наступні 40 – 60-ті рр. минулого століття про
В. Горленка можна було прочитать лише у
фахових енциклопедіях, підручниках, монографіях. Але всі вони відзначаються переважно стандартними, схожими одна на іншу
інформацію та з тенденційним підходом.
Жодної статті про його життєвий і творчий
шлях в українських виданнях за цей період
нам поки що не вдалося виявити. І є сумніви,
що вони можуть бути в природі.
Сонячними зайчиками промиготіли кілька
матеріалів у 70-х роках. Вартої уваги тут заслуговує стаття В. Шевчука в журналі «Народна творчість та етнографія» «Шукач «перлів
многоцінних» (Фольклорист і етнограф Василь
Горленко)». За публікаціями цього автора можна простежити його еволюцію розуміння і відображення Горленка від звинувачення в тому,
що він «не піднявся з ліберально-демократичних позицій до діалектично-марксистського
розуміння законів суспільного розвитку», до
того, що «він був одним із тих гарячих ентузіастів народознавства, які силою свого запалу
робили все, щоб врятувати від забуття українську народну літературу». Нині В. Шевчуком
упорядкований солідний том праць та листів
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Нафтогазовидобувне
управління «Охтирканафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»
інформує про намір провадити плановану діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація
про
суб’єкт господарювання
Юридична
адреса:
пров. Несторівський, буд.
3 – 5, Шевченківський р-н,
м. Київ, 04053, Україна, тел.
+38(044)506-10-03.
Адреса
реєстрації
відокремленого підрозділу: вул. Київська,
119, м. Охтирка, Сумська область, 42700, Україна, тел.
+38(05446)3-10-76.
2. Планована
діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
Планована діяльність, її
характеристика:
Продовження
видобування на Волошківському
родовищі корисних копалин
— вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні: етан,
пропан, бутани). Родовище
введено в дослідно-промислову розробку в 1984 році,
в промислову розробку — у
1990 році.
Технічна альтернатива:
Технічна
альтернатива
зазначеної планованої діяльності відсутня, оскільки Волошківське родовище в промисловій експлуатації на підставі
спеціального дозволу на користування надрами №1859
від 26.04.1999 року, виданого
Державною службою геології
та надр України терміном на
20 років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності, територіальні альтернативи
Волошківське газоконденсатне родовище розташоване
на території Хоминцівської та
Волошнівської сільських рад
Роменського району Сумської
області і частково Харківської
сільської ради Талалаївського
району Чернігівської області. На території Чернігівської
області
експлуатаційний
фонд свердловин відсутній
і видобуток вуглеводнів не
проводиться.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива:
Враховуючи межі Волошківського родовища, межі
гірничого відводу №2292 від
17.10.2012 року з терміном
чинності до 26.04.2019 року,
територію, що облаштована
та задіяна в процесі видобутку вуглеводнів — територіальна альтернатива відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності:
Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
полягає у створенні робочих
місць для населення, яке проживає в межах даних адміністративних районів, сплаті
податків в місцеві бюджети (в
т. ч. сплата рентних платежів).
Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі, оскільки
розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає направлення 5% рентної

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
яка під лягає оцінці впливу на довк ілля

плати за користування надрами, які зараховуються: 2% до
обласних бюджетів, 3% до
бюджетів об’єднаних територіальних громад, а у випадку
їх відсутності 2% до районних
бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) та
1% до бюджетів відповідних
сільських рад. В ході ведення
виробничої діяльності проводиться забезпечення газопостачання прилеглих до території діяльності населених
пунктів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Волошківське родовище
відкрите в 1983 році. Дослідно-промислова розробка з
1984 року, з 1990 року — промислова експлуатація родовища. Площа гірничого відводу
27,95 км2. На Волошківському
родовищі встановлено чотири
продуктивних горизонти, які
приурочені до нижньокам’яновугільних відкладів: В-20,
В-21В, В-22С, В-22Н. Основні запаси газу й конденсату
родовища сконцентровані в
покладі горизонту В-21В. На
Волошківському газоконденсатному родовищі пробурені
13 свердловин. Станом на
01.12.2017 р.
експлуатацій
ний фонд налічує 2 газові
свердловини. У спостережному фонді — 2 свердловини
та в консервації — 2 свердловини. У фонді ліквідованих
перебувають 7 свердловин.
Ведення планованої діяльності передбачається в межах
існуючого гірничого відводу.
В ході планованої діяльності
передбачається видобування
за рік орієнтовно: конденсату
— 14,061 тис. т, газ природний
— 98,1 млн м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання
об’ємів дозволених викидів в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів,
проведення
спостережень
за впливом діяльності на поверхневі та підземні води. В
процесі ведення виробничої
діяльності
дотримуватись
погоджених та відведених
територій.
● щодо
технічної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за технічною альтернативою
відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо територіальної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за територіальною альтернативою відсутні через
відсутність
територіальної
альтернативи.
7. Необхідна
еколого-інженерна
підготов-

ка і захист території за
альтернативами:
На Волошківському родовищі
використовується
закрита система збору, що
відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених
у встановленому порядку
ПЛАСів, розробка та виконання комплексу технологічних,
технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи
промислових споруд. Проведення
контрольно-аналітичних досліджень стану
атмосферного повітря, стану
поверхневих ґрунтових вод,
ґрунту, ландшафту на території, що перебуває під впливом експлуатаційних об’єктів родовища. Дотримання
вимог законодавства щодо
ведення діяльності в межах
заказників. Підприємство сертифіковане та дотримується
вимог ISO 9001:2000, OHSAS
18001:1999, ISO 14001:2004.
Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах гірничого відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку.
● щодо
технічної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
технічної альтернативи відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо територіальної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
територіальної альтернативи
відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та
види можливого впливу на
довкілля:
На території родовища
знаходяться ботанічні заказники місцевого значення «Громадська дума» та
«Дубинський». Межі заказників на місцевості не встановлені. Джерелами забруднення атмосферного повітря
є резервуари, ємності, інше
технологічне обладнання, в
результаті експлуатації якого
здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Потенційними джерелами
забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод можуть бути розливи пластових
флюїдів в результаті виникнення аварійних ситуацій. В
результаті здійснення планованої діяльності на флору та
фауну здійснюється опосередкований вплив — присутність людей та обладнання
на технологічних майданчиках. Крім того, серед впливів
на довкілля необхідно відзначити можливе вилучення
земельних ділянок. Сфера,
джерела та види можливого
впливу на довкілля заінвентаризовані та обліковуються на
території ведення діяльності в
Роменському районі Сумської
області, де експлуатуються
машини, механізми та стаціонарне обладнання.

● щодо
технічної
альтернативи:
Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля щодо технічної альтернативи відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо територіальної
альтернативи:
Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля щодо територіальної
альтернативи відсутні через
відсутність
територіальної
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 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»)
Належить до другої категорії видів планованої діяльності ст. 3 п. 3 ч. 3.
10. Наявність
підстав
для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в т. ч. наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований
обсяг
досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля:
До звіту з оцінки впливу
на довкілля будуть включені з
достатньою деталізацією наступні планові показники:
● опис місця провадження планованої діяльності та
цілі планованої діяльності,
опис основних характеристик
планованої діяльності;
● опис поточного стану довкілля та факторів
довкілля;
● оцінка впливу планованої діяльності на геологічне
середовище,
атмосферне
повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний
та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне
середовище;
● опис
передбачених
заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення
значного негативного впливу
на довкілля, у тому числі (за
можливості) компенсаційних
заходів;
● зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті
громадських обговорень.
12. Процедура
оцінки
впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована
суб’єктом
господарювання
діяльність
може мати значний вплив

ПОДЯКА

СПАСИБІ АНАТОЛІЮ КОСТЯНТИНОВИЧУ

Час від часу, бува, почуєш, що сьогодні людині дешевше обійдеться померти, а ніж лікуватися. Сумні
реалії. Справді, краще уже
не хворіти — настільки все,
пов’язане з медициною, дорого. Але хвороба не питає
є у тебе гроші чи ні. Моя
сім’я добре відчула це на
собі. Де брати кошти, причому для сімейного бюджету непідйомні, на операцію
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і потім на реабілітацію і
подальше лікування? Вибирати не доводилось: або
оперативне втручання і ще
поживеш на білому світі,
або… Не дай Бог нікому
стояти перед таким вибором. Жити хочеться кожному. Отже, кинулись шукати
гроші. Нам порадили звернутись до депутата обласної ради від Опозиційного
блоку А. К. Мірошниченка.

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.

Анатолій
Костянтинович
ввійшов у нашу скрутну
ситуацію і зарадив біді —
профінансував
лікування
в обласній лікарні. Нашій
вдячності йому немає меж.
Низький уклін і щире спасибі Анатолію Костянтиновичу за його чуйне серце
і співчутливу, милосердну
душу.
Валентина МИЩЕНКО.
смт Талалаївка.

… І СЕРГІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ

У
минулому
номері
«Трибуни хлібороба» прочитали слова щирої подяки
наших людей із мікрорайону радгоспу Марії Шевченко, Валентини Тимошенко,
Олександра Ковбасюка і Валентини Якімової на адресу
депутата селищної ради по
нашому округу С. М. Романенка і хочемо долучитися

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

на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля». Оцінка впливу на
довкілля — це процедура, що
передбачає:
● підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
● проведення
громадського обговорення планованої діяльності;
● 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;
● надання
уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
● врахування
висновку
з оцінки впливу на довкілля
у рішенні про провадження планованої діяльності,
зазначеного у п. 14 цього
повідомлення.
У висновку з 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 на довкілля,
а також на стадії розгляду
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту
з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено у оголошенні
про початок громадського
обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
планованої діяльності на
довкілля
Протягом 20 робочих днів
з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному
у п. 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.
Надаючи такі зауваження
і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень
та пропозицій.
У разі отримання таких
зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду
на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки 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, що
підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
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 корисних копалин — вуглеводнів
(газ природний, конденсат,
супутні: етан, пропан, бутани)
на Волошківському 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 Міністерства екології та природних ресурсів
України, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Київ,
03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15,
(044) 206-31-64.

до них. Недавні глибокі сніги
забили всі дороги й стежки і
«захопили в полон» ледве не
весь наш мікрорайон. Особливо непрохідними виявилися ті вулички, куди не міг
пробитися комунгоспівський
трактор. Виручив Сергій Миколайович. Не рахуючись із
власним вільним часом, він
у дні найбільших снігопадів

Наші реквізити:
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р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
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своїм трактором і з власної
ж таки ініціативи (хоч і не
зобов’язаний був це робити)
прочищав найнепрохідніші,
вузенькі шляхи й доріжки.
Спасибі, Сергію Миколайовичу, за турботу, людяність
і вашу небайдужість до насущних громадських питань.
ЖИТЕЛІ 2-го пров. Калиновий у Талалаївці.
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