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НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ «ТХ» І «ГАРТ»
Без мобільного зв’язку і листонош живуть у Болотниці

«Села не буде? А куди ж
воно подінеться?» — якихось
років 5 – 7 тому така самовпевнена фраза прозвучала
із вуст керівника-інвестора
на зборах пайовиків в одному із сіл нашого району. Та
ведеться не так, як гадалося.
Із кожним роком наші села
пустіють, незважаючи на те,
що зростає орендна плата
за землю, орендарі видають
премію навіть за новонароджених, а сільська влада старається проводити і вуличне
освітлення, про яке ще ті
ж 5 – 7 років тому ніхто і не
заїкався, «латати» сільські
дороги, будувати водогони і
т. ін. Здається, надто запізно.
У селах, тим більше віддалених, залишаються жити,
здебільшого, люди літні, середнього віку, яким уже кудись пізно їхати, а з молодих
— переважно ті, кого тримають у селі якісь проблеми чи
обов’язки щодо рідних. Так і
в Болотниці.
Вже другий навчальний
рік страшною пусткою тут
темніє сільська школа. Десятиліттями у її затишних
класах здобували освіту діти
із Болотниці та навколишніх сіл. Тепер у селі тільки
12 школярів, 7 дошкільнят
(більшість із них лише прописані у садибах дідусів та
бабусь, а живуть у містах).
Вони ніколи не повернуться
в рідне село…
Протяжність Болотниці
в різні боки в середньому
7 кілометрів. Вже пустують
цілі сільські кутки. Особливо відтік населення прискорився після закриття школи.

Та в селі ще проживає, з
реєстрацією і без, близько
300 чоловік. Навіть за часів,
коли, виконуючи різні державні програми, влада «наближала село до міста», у
Болотницю так і не провели
природний газ, тепер він уже
нікому не по кишені… Обділені селяни і послугами, без
яких — ну, просто ніяк. Допомогти вирішити ці проблеми
не може ні сільський голова
Анатолій Рудько, ні місцевий виробник — директор
ПСП «Лан»
В ол од и м и р
Лукаш, який
стабільно
вже 15 років
опікується

селом. На території села
вкрай незадовільний мобільний зв’язок. Місцеві якось
умудряються шукати точки,
«де ловить»: у когось на
даху, у когось посеред городу
чи на дереві. Я, наприклад,
за кілька годин перебування
у селі так і не змогла знайти
таку точку, щоб передзвонити. Як розповідає сільський
голова, він неодноразово
звертався до керівництва
«Київстар» та отримував відписки, що сигнал на території села, буцімто, достатній.
І ще одна проблема звалилася на селян — вони залишилися без листонош. Як
я вже говорила, село надто
розкидане, а людей у ньому
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мало. Завжди Болотницю
обслуговувало дві листоноші. Вже кілька років у село
приїздило пересувне поштове відділення із Прилук,
листоноші отримували все
необхідне на руки і працювали. Та згідно із останньою
тарифною сіткою зарплата
листонош знизилася до принизливого рівня. Ніхто не
враховує скільки кілометрів
«накрутить» листоноша в
такому селі, щоб обслугувати кілька односельців. Отож
обидві листоноші здали свої
поштові сумки…
Як розповідає Анатолій
Рудько, у сільраді виділили
кімнату для поштового відділення. Сюди перевозка із
Прилук доставляє пресу, товари. «Валентина Бездідько
працює у нас на 0,25 окладу
в бібліотеці. Спасибі їй, що
погодилася на 0,25 працювати і на пошті. Надає послуги на місці, а за пресою
односельці приходять на пошту. Часто хтось забирає
кореспонденцію на всю вулицю», — коментує ситуацію
сільський голова. Важко уявити, як у таких розкиданих
і віддалених селах працюватиме пересувне відділення.
З Валентиною Бездідько
зустрілася в бібліотеці. Поряд із бібліотекою і поштова
кімната. Бібліотекарка місцева. Закінчила юридичний
коледж. Доля склалася так,
що нині вона змушена жити
в селі, виховувати синочка,
який цього року стане школяриком. Малому в селі вже,
по суті, і гратися ні з ким. Як
і в більшості бібліотек, тут,
м’яко кажучи, не тепло, але
затишно. На видному місці
— підшивки нашої районки і
обласного «Гарту». «Не ховаю їх на полицю, бо майже
кожен, хто заходить у бібліотеку, їх якщо не перечитує,
то обов’язково переглядає,
— розповідає Валентина. —
Якби листоноші працювали,
як раніше, більше людей
передплачували б газети,
адже вони дуже чекають районних та обласних новин.
Не даремно побутує жарт,
що газета — це Інтернет
для пенсіонера…»
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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РАДИ ЗА РОБОТОЮ

ЗАЛИШОК РОЗДІЛИЛИ. ВСІ «ЗА»

6 сесія Талалаївської
селищної ради відбулася
27 березня. Одне із головних питань порядку денного — уточнення на видатки
залишку в бюджеті станом
на 1 січня ц. р. У роботі сесії взяли участь 22 із 26 депутатів. Селищний голова
Юрій Величко подякував
в. о. сільських старост, всім
керівникам сільгосппідприємств, які працюють на території громади, обласному
депутату, окремим депутатам селищної ради за спів
працю в період снігопадів.
Проблем виникало чимало,
та їх вирішували спільно. Із
снігами «танутиме» і дорога,
отож проблем тільки додаватиметься. Депутат Микола
Бандурак зосередив увагу
на тому, що в. о. Понорівського старости Євгеній Чирва постійно не з’являється
на сесії, отож запропонував
голові від імені депутатів
передати обурення такою
його поведінкою. В. о. сільських старост мають брати
активну участь у роботі сесій, адже на кожній розглядаються питання сільського
добробуту.
Головний фінансист селищної ради Світлана Циганенко інформувала депутатів про залишок коштів, який
склав 1 млн 383 тис. 414
грн. Бюджетна комісія попередньо опрацювала уточнення, отож фінансист інформувала чітко по кожному із
планованих пунктів використання. На ці кошти планують оплату праці робітникам
по благоустрою, посади яких
уведені в кожному селі, витрати на придбання музичної апаратури у Корінецький
СБК, пально-мастильні матеріали, проектор, костюми,
ремонт спортзалу та ін. для
Талалаївської школи і Центру ДЮТ, комп’ютери для
бюджетних установ, ямковий ремонт вул. Енергетиків,
співфінансування державної
програми «Власний дім».
Нарешті у планах розпочати
виготовлення проектної містобудівної документації для
селища і сіл. Також передали
кошти для перевезення пільговиків на авто- та залізничний транспорт, на придбання
апаратури в обласний онкодиспансер, на фінансування

програм цивільного захисту
населення та покращення
матеріальної бази рятувальної служби. В усьому дійшли
одноголосної згоди. Невирішеним ні на комісії, ні на сесії залишилося питання про
фінансування бібліотек. Його
відклали на доопрацювати.
Одноголосно голосували депутати «за» і по інших
питаннях. Із найприємніших
— затвердження Програми
підтримки обдарованих дітей. Депутати одноголосно
вирішили ввести преміювання вчителів шкіл, що входять в ОТГ, які підготували
переможців обласного та
всеукраїнського етапів предметних олімпіад, а також
учнів-переможців. За І місця — 2460 грн., за ІІ — 1500
грн., за ІІІ — 1000 грн. Також
кожен першокласник ОТГ
отримає подарунок на 1000
грн. до 1 вересня. Приблизно їх буде 70. Приємно, що
турбота про дітей червоною
ниткою пронизувала більшість пунктів фінансування.
Емоційно обговорювали
питання про прийняття на
баланс селищної ради приміщення непрацюючої Корінецької школи. В. о. старости
Сергій Троян небезпідставно
обурювався, що школу розтягнули хто як міг, не передали відразу. Але тепер виходу
немає, вона не може пусткою
стояти посеред села. Отож
за це рішення проголосували
всі присутні депутати.
А ще депутати вирішили
доручити ВУЖКГ демонтувати кіоск «Союздрук», що в
центрі Талалаївки, оскільки
вже не раз ставили таку вимогу перед його власником.
Зачитав Ю. Величко і звернення від жителів колишнього радгоспу про демонтаж
пам’ятника Леніну у сквері.
Оскільки він не є пам’яткою,
то для знесення його не треба спеціальних дозволів. Депутати пообіцяли «зняти, як
розтане сніг».
Вже після сесії обговорили актуальні питання і шляхи їх вирішення. Проблем
дуже багато. Склалося позитивне враження, що депутати спільно із службами та
установами селищної ради
виважено підходять до їх
вирішень.
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
АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ЯК ОТРИМАТИ ДОТАЦІЮ ЗА ВРХ
Доводимо до відома
населення, що постановою
КМУ від 07.02.2018 року
№ 107 «Про порядок використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва» передбачена спеціальна бюджетна дотація за
вирощування
молодняку
великої рогатої худоби, який
народився в господарствах
фізичних осіб.
Дотація за молодняк надається на безповоротній
основі фізичним особам за
утримання
ідентифікованого та зареєстрованого в
установленому порядку молодняку великої рогатої
худоби, який народився у
господарствах
фізичних
осіб у поточному році до
тринадцятимісячного віку,
за кожні чотири місяці його
утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку
молодняку у розмірі:
••за період утримання
молодняку віком від 1 до
5 місяців — 300 гривень за
голову;
••за період утримання
молодняку віком від 5 до
9 місяців — 700 гривень за
голову;
••за період утримання
молодняку віком від 9 до
13 місяців — 1500 гривень
за голову.
Загальний обсяг дотації
за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із
розрахунку на одну голову
молодняку.
Для отримання дотації

за молодняк фізичні особи
подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної,
міської ради або ради об’єднаної територіальної громади копії таких документів:
••паспортів
великої
рогатої худоби, виданих у
встановленому порядку, а у
разі утримання 10 і більше
голів молодняку — виданий
в установленому порядку
витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
••паспорта громадянина України;
••довідки або договору про відкриття рахунка в
банку;
••документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб — платників податків
(крім фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника
податків та повідомили про
це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в
паспорті).
Зазначені
документи
приймаються протягом бюджетного року до 1 травня,
до 1 вересня і до 1 грудня
поточного року в порядку
черговості їх надходження, про що робиться запис
у журналі обліку фізичних
осіб — власників тварин.
За запитом органу місцевого
самоврядування
адміністратор Єдиного державного реєстру тварин

у триденний строк надає
інформацію про кількість
ідентифікованого та зареєстрованого в установленому
порядку поголів’я молодняку
станом на відповідну дату
поточного року у розрізі фізичних осіб — власників
тварин. Підставою для внесення до журналу обліку
фізичних осіб — власників
тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою
поголів’я молодняку.
Органи місцевого самоврядування
(селищна,
сільські ради, старостинські
округи) на підставі журналу
обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом
на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які
мають право на отримання дотації за молодняк, за
формою,
встановленою
Мінагрополітики, і подають
її структурним підрозділам
райдержадміністрацій,
що
забезпечують
виконання
функцій з питань агропромислового розвитку.
Форма журналу обліку
фізичних осіб — власників
тварин та відомостей фізичних осіб, які мають право на
отримання дотації за молодняк, доведена до відома селищній, сільським радам та
старостинським округам.
За додатковою інформацією
звертайтеся
за
тел. 2-11-22.
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації.

27 БЕРЕЗНЯ відзначила
свій ювілейний день народження чудова жінка, невтомна трудівниця, яка багато
років віддала своїй улюбленій роботі лікаря ветеринарної медицини, Валентина
Петрівна ПОЛЬОВНИЧА.
Хай квітує доля у роках прекрасних і приносить радість,
ніжність і тепло. Хай у кожній днині світить сонце ясне
і дарує тільки мудрість і добро. Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходять
в далеч горе і біда. Нехай
завжди будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа.
З повагою колишні
колеги по роботі Л. В.
БАТЮК, В. І. ВАСИЛЬЧЕНКО, В. М. ВИНОГРАДЕНКО,
Т. М. ДОВГОПОЛА, Л. Г.
МІРОШНИЧЕНКО, Л. В. і
В. І. КАРПЕНКО.
* * *
27 БЕРЕЗНЯ відсвяткувала свій ювілей наша люба
та найдорожча мама, свекруха та бабуся Валентина
Петрівна ПОЛЬОВНИЧА.
Хай довгії літа дарує доля,
хай береже від негараздів
всіх! Зігріє соковитою любов’ю та подарує радостей
людських. Завжди утілюй всі
свої бажання та неодмінно
безтурботно мрій. Бабусю і
мамо, ми бажаєм Тобі щиро
— будь молодою, люба, не
старій!
СИН, НЕВІСТКА, внуки
МАКСИМ і ДАША.
* * *
У МОЄЇ наймолодшої сестрички Валентини Петрівни ПОЛЬОВНИЧОЇ з Талалаївки — 60-літній ювілей!
Як добре, що колись батьки
подарували нам маленьку
сестричку, яка завжди і для
всіх була і є порадницею,
помічницею. Не старій, рідненька, здоров’ячко май і

про своїх рідних ніколи не
забувай. Щоб діти з внуками
любили, щоб при здоров’ї Ти
була, все, що задумала —
зробила б і довго-довго ще
жила!
Сестра МАРІЯ із
Чернецького.
* * *
У НАШОЇ дорогої, улюбленої тітоньки Валентини
Петрівни ПОЛЬОВНИЧОЇ
— ювілей! Обіймаємо Тебе,
рідненька, і шлемо найщиріші вітання. Бажаємо, щоб
Ти завжди усміхалася, щоб
у Твоєму домі завжди було
щастя, доля дарувала Тобі
тільки гарні подарунки, а
удача завжди була прихильною! Щоб Ти ніколи не плакала і завжди залишалася
такою ж доброю і чуйною!
Нехай надійні друзі будуть
поруч, молодість завжди вирує по жилах, ніжні почуття
гріють душу і виконуються
всі бажані мрії. Ми дуже любимо Тебе!
ПЛЕМІННИКИ із
Чернецького.
* * *
ЩИРО вітаємо із 55-річним ювілеєм Наталію Вікторівну ОНІЩЕНКО, який
вона відзначила 28 березня.
Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
й літа, а тиха радість, чиста
i висока, щоденно хай до
хати заверта. Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові,
доброти i щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
i достаток сиплються, немов
вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить з буднів
свята, а Господь дарує довгих-довгих літ.
З любов’ю та повагою
МАМА, сестра ВАЛЕНТИНА та її родина.
* * *
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ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВКОТРЕ ОЧОЛИЛА
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ РЕЙТИНГ
Якби вибори Президента відбулися наприкінці
лютого, то в першому турі
найбільше голосів отримала
б лідер ВО «Батьківщина»
Юлія Тимошенко, набравши 24,6% голосів українців,
що вже визначились і підуть
на вибори. Про це свідчать
дані опитування Київського
міжнародного інституту соціології, оприлюднені в середині березня.
Її найближчим конкурентом, за даними опитування,
можна вважати лідера радикалів Олега Ляшка, який
відстав від лідера перегонів
Тимошенко майже на 10%.
Чинному ж Президенту свої
голоси віддали б лише 9,8%
виборців.
Київський міжнародний
інститут соціології проаналізував динаміку електоральних рейтингів політиків
за останні півроку. За цей
час Юлія Тимошенко продемонструвала найбільше
зростання (+6,8%), а Петро
Порошенко — найбільше
падіння (−8,5%).
Подібна ситуація спостерігається і в рейтингу
українських партій. Беззаперечним лідером тут виступає «Батьківщина», за
яку б, у разі виборів, проголосували 22,5% українців.
Стрімко здає свої позиції та
отримує лише 6,6% підтримки виборців «Блок Петра
Порошенка».

Аналіз динаміки партійних рейтингів збігається з
тенденціями персональних
показників лідерів. Так, з
вересня 2017 року «Батьківщина» зросла на 6,2%,
БПП «Солідарність» втратила 5,6%.

ЦИМИ весняними днями
відзначає свій ювілей наша
дорога матуся, бабуся, дружина, сваха Наталія Вікторівна ОНІЩЕНКО з Плугатаря. Побажати хочеться
найкращого. Щоб здоров’я
не нагадувало про себе хворобами, щоб сім’я була для
Тебе віддушиною, робота
приносила радість, діти поважали і прислухались до
порад, а життя складалося

і доброта чарівна, відповідальність, щедрість і тепло. І справедливість, щирість, ніжність дивна. І так
завжди, усе життя було. А
роки непомітно пролітали.
І ось сьогодні — славний
ювілей! Для Тебе поруч
дві п’ятірки стали, і в домі
весело і шумно від гостей.
А ми бажаємо ще довго в
світі жити і гордо по життю
завжди іти! Добро творити і
життя любити, і душу чисту
й світлу зберегти.
БРАТ і його СІМ’Я.
* * *

з ланцюжка радісних подій.
Ростила хліб Ти і до хліба,
плекала нас, своїх дітей, хотіла дуже, ненько мила, щоб
все було в нас, як у людей.
Ти ніжність, ласку дарувала,
навчала добре працювать. Із
днем народження, матусю,
Тебе ми хочем привітать.
Бажаєм щастя і добра, щоб
Ти завжди у нас була. За те,
що зростила, за хліб на столі спасибі, рідненька, уклін
до землі! Спасибі, матусю,
за ласку й тепло, за те, що
навчила робити добро, за
мирне небо, за хліб і за сіль!
Шлемо ми вітання Тобі звідусіль. Ми Твої діти, онуки й
рідня бажаємо сонячних років щодня, бажаєм ще довго-предовго прожить, а ми
Тебе любим і будем любить.
З любов’ю чоловік
ВІКТОР, дочки ЛЄНА, ЮЛЯ,
ЛЕСЯ та їх сім’ї, СВАХА.
* * *
ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм нашу дорогу сестру Олену Григорівну
УДОВЕНКО з Корінецького. Ось дві п’ятірки стали
на порозі… Коли пройшли
і де вони взялись? Були і
радощі, і прикрощі в дорозі. І так завжди: сьогодні і
колись. Любов до кожного

2 КВІТНЯ святкуватиме
свій день народження наш
тато і дідусь Павло Олексійович ІЛЛЯШЕНКО із
с. Макаренкове. Куди б не
вів життєвий шлях, хай лиш
до щастя повертає, і кожна
мить, неначе птах, крилом
любові й ласки огортає.
Нехай життя квітує буйним
цвітом і день народження
приходить знов і знов, а
доля хай дарує з кожним роком міцне здоров’я, щастя і
любов!
З повагою дочка
ЛЄНА, зять ВІТЯ, онуки
ВЛАДИК і ВАЛЕРІЯ.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження рідну і дорогу нам
людину, люблячу дружину,
маму, невістку Людмилу
Миколаївну ПЛЮТУ із села
Болотниця. 28 березня їй
виповнилося 50 років. Наша
мила і люба, найкраща у
світі, бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі
плекали тепло і щоб завжди
здоров’я у Тебе було. Щоб
смутку не знала, ми просимо
долі, добра Тобі й радості,
рідна, доволі. Хай ладиться
скрізь: на роботі, в родині,
щоб радісний настрій у серці
не згас. Все світле та гар-

не, що треба людині, нехай
неодмінно приходить в цей
час. Хай щастя приходить і
ллється рікою, хай горе обходить завжди стороною,
хай доля дарує ще довгі літа,
а в серці завжди хай живе
доброта! Кохання та надії і
щоб збулися усі мрії, а ще
достатку та добра на многії
і благії літа!
З повагою чоловік
ВІКТОР, донечки МАРИНА
і ВІТА, зяті СЕРЬОЖА,
РОМА, мама ГАЛИНА.
* * *
ВІТАЄМО із 50-річним
ювілеєм нашу дорогу і шановну сваху Людмилу Миколаївну ПЛЮТУ з Болотниці. Спливає час, мов листя
за водою, за роком рік — і
так життя мина. Вже 50, і непомітною рукою вже Ваших
скронь торкнулась сивина!
Хай нещастя Ваш дім обминає, а добро лиш ступа на
поріг, людська шана й любов
прихиляє срібні зорі до Ваших доріг. Хай Божа ласка
Вам прикрасить наступну
половину літ! Бажаємо достатку, міцного здоров’я і
долі рясної, як яблуні цвіт!
Свати ЩЕРБИНИ із
Болотниці.
* * *
ВІТАЄМО із золотим ювілеєм нашу дорогу куму Людмилу Миколаївну ПЛЮТУ
з Болотниці. Роки пливуть
і ось прийшла та дата, яку
називають екватором життя!
Дорога кумо, дозволь Тебе
привітати та щиро Тобі побажати: хай дороги стеляться
крилато, будуть чисті, рівні,
як струна, а добро не оминає хату, як не обминає цвіт
весна. Хай здоров’я, радість
і достаток стеляться Тобі, як
вишні цвіт, хай малює доля з
буднів свято, а Господь дарує ще багато літ.
Сім’я кумів ВОЗНИХ.
* * *
1 КВІТНЯ відзначає своє
50-річчя наша дорога донечка, сестричка і тьотя Тетяна

За даними КМІС, показники саме цього дослідження є найбільш достовірними,
адже вони максимально наближені до результатів виборів, якби ті проводилися
наприкінці лютого.

Опитування проведене КМІС з 5 по 21 лютого 2018
року. Методом особистого інтерв’ю опитано 2043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх
регіонів України (крім АР Крим та окупованих частин Луганської та Донецької областей), за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення
України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки
(з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:
3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до
10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.
Прес-служба Ч
 ернігівської обласної партійної
організації ВО «Батьківщина».
Михайлівна МАЛИШКО із
Займища. Від щирого серця
вітаємо Тебе з ювілеєм. Летять роки і їм немає спину,
за ними мудрості великий
зміст! Сьогодні височеньку
верховину здолала Ти, мов
справжній альпініст! За пройденим не варто сумувати,
Попереду гряде весни пора!
Хай щедрим буде ювілейне свято! Тобі здоров’я зичимо, любові і добра. Хай
світить сонце і колоситься
нива, щоб Ти була здорова і
щаслива.
МАМА, сестри ЛЮДМИЛА та ІРИНА із сім’ями,
брати ВОЛОДИМИР і ВІТАЛІЙ, хрещеник ЖЕНЯ.
* * *
26 БЕРЕЗНЯ відсвяткував свій день народження
Руслан СОЛЯНИК із Поповички. Шлемо Тобі найтепліші вітання і побажання. У
гарний день Ти народився,
неначе зірочка з’явився, приніс багато радості й тепла.
Хай щастя повниться рікою!
Нехай з Тобою будуть люди,
любов з Тобою, успіх буде,
удача, ніжність, щирий сміх.
Твоя зоря горить хай сильно,
і сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Бабуся НАДЯ, дідусь
ВОВА з Болотниці, МАМА,
ТАТО, сестрички ІРА і
АЛЬОНА, братики САША,
СТАСИК, ВЛАДИК, тьоті
ЛЮДА і НАТАША, ДЯДІ.
* * *
1 КВІТНЯ святкуватиме
свій 6-й день народження
дорогий наш синочок Владик РОТАЧ із Харкового. Виростай великим на радість
мамі, татові будь помічником
крутим. Казково красивим,
як у рекламі, і таким сміливим і великим. Синок дорогий, Тебе ми любимо, віримо, що Ти станеш кращим за
всіх. Нехай щасливим кожен
день Твій буде і радісно звучить Твій дзвінкий сміх.
З любов’ю ТАТО, МАМА,
сестричка ВАЛЕРІЯ.
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ЖИТТЯ ЯК Є

СНІГИ РОЗТАНУ ТЬ

Здається, що людина,
яка живе у місті, не могла б
і тижня витерпіти у нашому
рідному Зеленому Гаї тоді,
коли його замітає снігами. Це
влітку у нас справжнісінький
рай, а коли негода — дуже
складно. Наприклад, за сніжний березень до нас тільки
двічі доїхав автомобіль із
поштою, машина, яка возить
хліб, залишала його на тракторному таборі, а вже звідти
мішок із хлібом передавали
трактором, який розчищав
дорогу. Крім того ж, у негоду
завжди трапляються якісь
прикрощі, неприємності. Нас,
зеленогаївців, залишилося в
селі всього душ 30. Ми любимо своє рідне село і нікуди не
хочемо із нього виїжджати. З
нетерпінням чекаємо весну і хочемо подякувати тим
людям, хто не залишає нас
наодинці із проблемами, не
зручностями. Які б проблеми
у нас не виникали, ми відразу дзвонимо до в. о. старости
Красноколядинського старостинського округу Людмили
Сорочинської і вона завжди
старається нам допомогти.
І це їй вдається, бо жителів
сільради завжди підтримував директор ТОВ «Красноколядинське» П. М. Чмут, а
коли нещодавно пішов на
пенсію і його на посту змінив
О. Г. Крисько, уваги до нас не

поменшало, керівник робить
усе можливе, щоб за найгіршої негоди ми не залишалися відірваними від світу. Щоправда, спочатку ми завжди
телефонуємо до інженера із
ТОВ «Красноколядинське»
М. М. Бережного, який безпосередньо організовує роботи по чищенню снігу. Всім
вам ми дякуємо за розуміння
і людяність.
А різних пригод за період
снігопадів у нас було немало. Померла односельчанка,
яку треба було по-людськи
поховати, «допхати» до села
її родичів. Інша літня односельчанка дуже захворіла.
«Швидка» з амбулаторії їхала слідки за трактором, який
чистив дорогу, а потім чекав
медика, щоб супроводжувати
назад, до Красного. До одних
людей приїхали гості із грудним немовлям, які не змогли
виїхати до заметілі, а дитяче харчування закінчилося.
Довелося позичати в однієї
із мам у Красному Колядині,
куди навіть конем не можна
було пробитися. Він не міг із
саньми здолати замети. Та
нічого, сніг розтане, головне,
щоб люди завжди залишалися людьми і простягали одне
одному руку допомоги.
За дорученням всіх
жителів Зеленого Гаю
Ніна СІРЕНКО.

З ТУРБОТОЮ ПРО СЕЛЯН

Сьогодні будівництвом
шляхів, як у 80-і роки минулого століття, ніхто похвалитися не може. В нас у Липовому вулицею Колгоспна,
приміром, до минулої осені
вже було ні пройти, ні проїхати, щоб днищем авто не
зачепити за край канави чи
вибоїни. Тепер тут можна
ставити склянку з водою на
капот і рушати — не розхлюпаєш. Восени за сприяння
народного депутата Валерія
Давиденка більше кілометра
найпроблемнішої
ділянки
шляху аж до Марченківської
гори одяглося в асфальт.
Зручність для селян після багатьох «вибоїстих» років просто неймовірна. Це яскравий
приклад якраз такої роботи
депутата на виборчому окрузі, якої чекають від нього
виборці. А ще на цей рік планується за підтримки нардепа ремонт під’їзної дороги
до села з боку Талалаївки —
вияв реальної турботи про
село і селянина, ще одне під-

твердження, коли слово не
розходиться з ділом. Більше
б нам такого у повсякденному житті.
Зима цього року видалася щедрою на сніги — шляхи
забивало ледве не в пояс.
Там, де турбуються про людей, там, тільки починався
снігопад, снігоочисна техніка
працювала і селяни йшли
на роботу, діти до школи по
чищеній дорозі. Я щодня з
Липового їжджу на роботу в
Талалаївку, і в багатосніжні
дні ні в селі, ні за селом своїм авто не борсався у заметах — у Липовому кожна найменша вуличка була вчасно
звільнена від снігу. Директор
місцевої агрофірми І. А. Марченко ретельно стежив за
тим, щоб снігові завії не створювали незручностей для
працівників сільгосптовариства і жителів села — техніка господарства на дорогах
працювала регулярно.
Олександр ОГІЙ,
депутат районної ради.

ПІД ЧАС останньої сесії Талалаївської селищної ради депутати обговорили та прийняли звернення до
Кабінету Міністрів України, обласних
ради та державної адміністрації, в
якому виклали своє бачення щодо
пропонованого ПАТ «Укрпошта» пілотного проекту по запровадженню
пересувних поштових відділень замість існуючих. Текст Звернення доручили передати до обласної ради її
депутату Геннадію Тригубченку, який
взяв участь у черговій сесії обласної
ради 28 березня.
ЗВЕРНЕННЯ
14 березня в обласній раді відбув-

ся круглий стіл на тему «Обговорення
пропозицій щодо реформування підприємств поштового зв’язку філії Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта» на
території області».
Представники громад, які брали
участь в засіданні круглого столу, одностайно не підтримали запропоновані
керівництвом ПАТ «Укрпошта» принципи реформування галузі на території
Чернігівській області.
Повідомляємо, що після обговорення цієї теми на загальних зборах громадян та враховуючи чисельні звернення
жителів сільської місцевості, дійшли
до висновку, що таке реформування
поштової системи призведе до скоро-
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чення поштових відділень, звільнення
працівників, створить незручності в отриманні пенсій, кореспонденцій, преси,
створюватиме соціальне напруження
серед населення.
Найбільші ризики очікують саме
Чернігівщину з її демографічною ситуацією та низькою щільністю населення.
З метою уникнення негативних наслідків такої реформи депутати Талалаївської селищної ради звертаються до
вас із проханням підтримати звернення
щодо недопустимості скорочення відділень поштового зв’язку в сільських населених пунктах та відкладення реформування підприємств поштового зв’язку
в Чернігівській області.

ПРОЕКТ УКРПОШТИ «СІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ».
ЧИ РЕАЛІЗУЮТЬ ЙОГО НА ЧЕРНІГІВЩИНІ?

Рішення про здійснення
пілотного проекту «Сільське
відділення» у Чернігівській
області генеральна дирекція
ПАТ «Укрпошта» прийняла
у грудні минулого року. Про
це під час зустрічі за круглим
столом в обласній раді поінформувала директор Чернігівської дирекції Укрпошти
Олена Дорошенко.
За її словами, діяльність
поштової мережі у сьогоднішньому її вигляді є збитковою
і вкрай безперспективною.
Понад 60% витрат підприємства — заробітна плата
працівникам, і це за умов,
що багато з них працює не
на повну ставку. За таких обставин дирекція відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів,
не має можливості привести
у належний стан приміщення
поштових відділень, відремонтувати або придбати нові
транспортні засоби. Все це,
на думку керівництва Укрпошти, негативно впливає на
якість надання послуг населенню і спонукає до реформування системи.
Олена Дорошенко представила присутнім на зустрічі керівникам органів
державної влади та місцевого самоврядування проект
«Сільське відділення», який
у якості пілотного пропонує реалізувати на теренах
Чернігівщини
керівництво
Укрпошти. Його суть у тому,
що замість стаціонарних відділень у переважній більшості сіл області працюватиме
пересувний пункт. До сіл з
населенням менше 100 жителів він заїжджатиме один

ДЕПУТАТ
НА ОКРУЗІ

Д Л Я П ОН І Р С Ь К О Ї Ш К О Л И
НИНІ у школах району — канікули. Коли повернуться до навчального
процесу педагоги та учні
Понірської школи, їх чекатиме приємний сюрприз.
Депутат Талалаївської селищної ради від РПЛ, куди
нині входить і Понорівський старостинський округ, Богдан Голуб вирішив
використати свої депутатські гроші для придбання
комплекту
обладнання
для
високошвидкісного
доступу до Інтернету. Враховуючи те, що Інтернет
у селах надто «гальмує»,
цей комплект буде дуже
корисним у роботі вчителів. Звичайно ж, що у
школярів від роботи цього
комплекту будуть свої, дитячі радощі.
Богдан Іванович сам
батько
першокласника,
отож добре знає, що треба
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раз на тиждень, до 500 —
двічі, до 1200 — тричі, більше 1200 жителів — чотири
або й п’ять разів на тиждень
залежно від потреби. Якщо
ж кількість населення сягає
або перевищує дві тисячі
осіб, в селі (селищі) продовжує діяти стаціонарне поштове відділення.
Проектом
передбачається, що за день бригада
у складі трьох осіб — начальника,
листоноші
та
водія-кур’єра — побуває у
кількох населених пунктах і
надасть всі потрібні поштові
послуги. Для того розробляється 130 нових маршрутів
руху поштового транспорту і
вже одержано п’ять перших
нових автомобілів. Автори
проекту запевняють, що така
схема має на меті не лише
оптимізацію структури, а й
поліпшення надання поштових послуг населенню.
Проте жоден із присутніх
на зустрічі з цим переконанням не погодився.
— Обласна
державна
адміністрація
категорично заперечує проти
реалізації проекту у представленому нам вигляді,
— наголосила в. о. першого заступника голови
облдержадміністрації Юлія
Свириденко. На її думку,
починати розробку проекту
слід було з детального опрацювання перспективного
плану розвитку області, з
об’єднаних територіальних
громад, з вивчення ситуації на місцях і урахування
обласної специфіки. Адже
Чернігівщина має одну з

найбільших в Україні територій та одну з найнижчих
— щільність населення.
Голови
райдержадміністрацій, районних рад та
ОТГ підтримали цю думку,
додавши, що звістка про закриття поштових відділень
глибоко обурила населення
й викликала різку негативну
реакцію.
Директор Чернігівського
Центру розвитку місцевого
самоврядування Ірина Кудрик зауважила, що чимало
селян ототожнюють закриття стаціонарних поштових
відділень
зі створенням
об’єднаних територіальних
громад. Тож таке сприйняття
накладає негативний відбиток і на ставлення до реформи з децентралізації.
Крім того, учасники засідання звернули увагу Олени Дорошенко на цілу низку
ризиків, не врахованих при
створенні пілотного проекту. У їх числі — погані дороги, відсутність Інтернету на
значній території, непридатність для такої форми роботи приміщень. Великі сумніви
у присутніх викликало твердження, що за виділені кілька годин селяни встигнуть
отримати пенсії, сплатити
за комунальні або адміністративні послуги, можливо,
придбати поштову продукцію
або передплатити газету чи
журнал.
До речі, з передплатою
також можуть виникнути
проблеми: чи ж захочуть
люди отримувати видання
за тиждень після його виходу? Секретар обласної орга-

нізації Національної спілки
журналістів України Ольга
Чернякова наголосила, що
у Спілці так само негативно
оцінюють можливості проекту. Тим більше, що падіння
тиражу для деяких видань
може бути критичним і призвести до їх зникнення. А в
умовах, коли якість телевізійного сигналу вкрай погана
і газета є єдиним джерелом
української інформації, це
пряма загроза інформаційній
безпеці держави.
Підсумовуючи розмову,
заступник голови обласної
ради Арсен Дідур зазначив,
що, спираючись на суспільну
думку та статтю 27 Закону
«Про місцеве самоврядування в Україні» обласна
рада направить відповідні
звернення до Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана та керівництва
Укрпошти про припинення
здійснення в області проекту з реформування поштової мережі. Цей проект
розроблений без урахування реальної соціально-економічної ситуації в області,
викликає глибоке обурення
у населення, тому не може
бути реалізований у запропонованій формі.
Лист з аналогічною пропозицією
облдержадміністрації на ім’я генерального
директора ПАТ «Укрпошта»
Ігоря
Смілянського
вже
надіслано.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської
облдержадміністрації.

МІСЯЧНИК

НАГОД А ЗД АТИ ДОБРОВІЛЬНО

У квітні буде проводитись місячник добровільної
здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та пристроїв, тож у жителів району,
котрі мають таку зброю, є
можливість здати її до Талалаївського відділення поліції, зареєструвати законно
для власного користування.
Особи, які здадуть зброю добровільно, до кримінальної
відповідальності не притягуються. Звільняється від кримінальної відповідальності й
особа, яка вчинила злочин,
передбачений
частинами
I та II статті 263 ч. 3 КК, якщо
вона добровільно здала ор-

ганам влади зброю, бойові
припаси, вибухові речовини
та пристрої.
Добровільна здача зброї
продовжується і після смерті її власника. У разі смерті
власника нагородної, нарізної, вогнепальної та іншої
зброї армійських зразків,
мисливська нарізна або
гладкоствольна вогнепальна, пневматична та холодна
зброя протягом 5-денного
терміну здається в органи
внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання про спадкування майна (але на строк не
більше шести місяців). Якщо

хтось із спадкоємців бажає
таку зброю (крім нагородної)
залишити у власності, вона
може бути зареєстрована на
ім’я у встановленому порядку. Коли серед спадкоємців
немає осіб, які можуть мати
або мають право на зберігання зброї, вона повинна в місячний термін бути продана
чи подарована особі, що має
дозвіл органів внутрішніх
справ. Для одержання такого дозволу слід звертатися в
дозвільну систему Талалаївського ВП.
Олександр ЛЕОНТОВИЧ,
інспектор дозвільної системи Талалаївського ВП.

СПОРТ

ПІДТРИМАЙТЕ ДІТЕЙ

сучасним дітям. Днями він
особисто передав комплект обладнання для ви-

сокошвидкісного доступу
до Інтернету в Понірську
школу.

Людмила ЛАЗОРЕНКО,
голова Талалаївської місцевої організації РПЛ.
На фото: депутат Талалаївської селищної ради
Богдан ГОЛУБ передає у школу подарунок.

Вони — наше майбутнє
і, на жаль, живуть у важкі
часи, а тому потребують постійної уваги і підтримки дорослих. Ось і сьогодні, після
районної першості з волейболу, в якій брали участь 5
команд і до числа призерів
потрапили представники Талалаївської, Плугатарської і

Харківської шкіл, треба споряджати збірну на обласний
чемпіонат. Це потребує певних коштів, яких просто не
вистачає. Де знайти спонсора, щоб досить збалансована команда із вправними
юними волейболістами в її
складі показала свою майстерність на змаганнях об-

ласного рівня і поборолася
із суперниками за високі місця, сподіватися на які є всі
підстави? Чи підтримає хто
дітей і дасть їм шанс проявити себе? Хочеться сподіватися, що такі благодійники
серед нас є.
Володимир КОБИШ,
директор ДЮСШ.
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КУПЛЮ

ВИТОКИ

ВЕРБНА неділя у 2018 р.
традиційно
відзначається
за тиждень до Великодня,
це свято вважається одним
з найбільш шанованих церковних свят. Інша назва цього дня — Вхід Господній в
Єрусалим.
Вербна неділя — це перехідне церковне свято, дата
якого залежить від дати Великодня. З Вербної неділі
починається останній Страсний тиждень посту, що передує Великодню. Оскільки Великдень у 2018 році випадає
на 8 квітня, то Вербну неділю
в 2018 році ми святкуємо 1
квітня.
Цього дня в церкві під час
всеношної служби святяться
гілочки верби, за якими потрібно напередодні сходити
в ліс до сходу сонця. Потім
їх приносять у дім і ставлять
біля ікони. За церковною
традицією, вони мають простояти весь рік, охороняючи
родину від нещасть. У народі вважали, що освячена
верба має чудотворну цілющу силу, здатну позбавити
людей і тварин від хвороб,
порчі, а оселю — від пожеж
і повеней.
Чому
саме
верба?
Слов’яни обрали для себе
символічне дерево вербу,
пагони якої розпускаються
одними з перших і починають цвісти і зеленіти до цього
дня. Таким чином, у слов’ян
свято Входу Господнього в
Єрусалим отримало назву
Вербна неділя. А ось католики називають Вербну неділю
Пальмовою.
У Вербну неділю здавна
збереглася традиція: щоб
бути здоровими, люди трохи
б’ють одне одного гілками
верби, особливо дітей, бажають здоров’я і благополуччя
в родині. Також, щоб жодна
хвороба не причепилася,
з’їдають по 9 бруньок верби.
Ще рекомендується у
Вербну неділю зайнятися
пересадкою кімнатних рослин — вони будуть відмінно
рости й залучати у будинок
багатство, щоправда рослину необхідно саджати з товстим листям. А якщо вранці у
неділю вбити у стіну кілочок

з верби, це позбавить людину від страхів і подарує їй
рішучість.
Крім того, вперше навесні виганяти худобу на пасовисько варто саме свяченою
вербою — «щоб нечисть не
чіплялася до тварин», а під
час граду гілля свяченої верби, якщо його викинути, можуть навіть негоду зупинити.
Вважається, що під час
Вербної неділі необхідно
перебувати в колі близьких
і рідних, бажано в оточенні
сім’ї.
Оскільки це час Великого
посту, то варто утриматися
від активних розваг, зловживання алкоголем і розважальних заходів. Їжа на столі
повинна бути скромною, без
заборонених під час посту
продуктів. Виняток становлять риба, рослинна олія та
трохи червоного вина. Не
можна у Вербну неділю готувати і гарячі страви.
Забороняється працювати. Не рекомендується
навіть виганяти худобу на
пасовище, а тим більше займатися будь-якою фізичною
працею. Навіть розчісування
волосся краще звести до мінімуму, щоб не накликати на
себе неприємності.
Не варто забувати, що
деякі звичаї позбавлені здорового глузду. Головне в цей
день (втім, як і в будь-який
інший) — дарувати світові
світло і добро, не витрачати
сили на негатив, черпати натхнення в собі самому і в навколишньому, уникати злих
думок та вчинків.

ПРИКМЕТИ

••Відсутність заморозків
на Вербну неділю передвіщає багатий урожай фруктів.
••Сонячна і безвітряна
погода у цей особливий день
обіцяє тепле літо.
••Людина,
яка
з’їсть
бруньку освяченої верби,
обов’язково матиме успіх у
важливій справі.
••Уявний заклик коханої
людини у таке світле свято прискорить його прихід у
гості.
За матеріалами
http://24tv.ua

ПОДЯКА

ГРІЄ СЕРЦЕ ВАША ПІДТРИМКА
Життя — довга нива, і
що на ній бувають білі й чорні смуги, знають усі. Дуже
важливо, щоб поряд із тобою
у твоїй чорній смузі завжди
були люди, які підтримають
і допоможуть. Так сталося
і зі мною. Діагноз рак легенів прозвучав, як грім серед ясного неба. Потрібна
була термінова операція.
Тільки, де взяти стільки грошей на неї та на подальшу
реабілітацію?
Мені дуже приємно, зігрівало у важкі дні серце, що
відгукнулися всі мої колеги з
ветеринарної служби району,
з якими колись працювала, і
теперішні з ветлабораторії та
лікарні ветмедицини — разом
із моїми друзями, родичами,
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просто знайомими зібрали
необхідні для лікування кошти. Окрема вдячність М. В.
Бандураку за його турботу й
моральну підтримку.
Боротьба з хворобою
не закінчилася. Та я просто
не маю права опускати руки
і здатися, адже мене підтримує стільки небайдужих
людей. Напередодні світлої
Вербної неділі і наступаючого величного Христового Воскресіння хочу привітати всіх
моїх благодійників. Хай Божа
благодать сходить на вас,
нехай сам Господь повертає
вам затрачені зусилля й обдаровує щедро здоров’ям і
щастям.
Вікторія КОНОНЮК.
смт Талалаївка.

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
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.
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
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.
Дорого ТЕЛИЦЬ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ.
Тел. 050-750-62-76, 050-407-55-01, 096-702-22-34,
096-971-70-71.

ПРОДАМ

САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник.
Земельна ділянка 0,53 га. Тел. 067-956-80-01.
САДИБА по вул. Злагоди, 19 у Талалаївці.
Тел. 098-850-39-35.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ЦУЦЕНЯТА середньоазіатської вівчарки (Алабай). Білі
пухнасті «ведмежата» з родоводом від крупних титулованих
батьків (з документами і без). Тел. 095-350-37-48.
Тракторний ПРИЧІП 2ПТС-4 з документами, ПЛУГ
2-корпусний до Т-25. Тел. 098-104-49-32, 066-995-04-80.
СВИНИНА необрізна. Тел. 068-745-65-05.
МЕДОГОНКА електрична 4-рамкова (Таганрог).
Тел. 095-905-99-52.
КУРИ червоні. Тел. 095-949-86-11, 067-704-78-15.
ГНІЙ, 1 т 250 грн., можлива доставка гноєрозкидачем, а
також самовивіз.
Тел. 098-084-31-73, 098-789-51-32, 093-515-42-73.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 066-772-03-02.

ПП ГОРБАНЬ Ю. М.

На 10 квітня попередня
оплата на КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КООБ‑500, несучок
Мастер-Грей, ІСПАНКА голошия. На 23 квітня бройлерних ІНДИЧАТ Б’юті-8.
Комбікорм «Калинка» по
заводських цінах.
Тел. 2-19-34, 097-256-84-85.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

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

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 150 000 грн.

від провідних банків
України.
На вигідних умовах. Можливість дострокового погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.
ОБМІНЯЮ
належну
мені половину 4-кімнатної
КВАРТИРИ в Талалаївці на
одно- або двокімнатну.
Тел. 097-725-19-12.

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).

Куплю
ПЛЮ

КАРТО-

к р у п н у. Про-

дам ПШЕНИЦЮ.
Поміняю ПШЕНИЦЮ
на КАРТОПЛЮ. Продам
СОРТОВУ КАРТОПЛЮ.
Тел. 098-204-29-29.
Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

РЕМОНТ паливних НАСОСІВ та ФОРСУНОК до
тракторів. Завдяки співпраці з виробниками найнижчі ціни: заміна плунжерів,
ремкомплекту та регулювання — 990 грн. м. Ромни.
Тел. 097-750-76-50.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 096-269-32-76.

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.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).
На постійну роботу у місто Бахмач потрібні:
••ВОДІЇ вантажних автомобілів;
••ТРАКТОРИСТИ на вітчизняну та іноземну техніку.
Довідки за телефоном: 2-17-77, 098-712-57-41.
Потрібен ПРОДАВЕЦЬ в магазин «Конфіскат» у Талалаївці. Звертатися за адресою: вул. Центральна, 10 (біля
Приватбанку). Тел. 067-520-55-01.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0349725, виданий на ім’я КРАВЧЕНКО Геннадій Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0157996, виданий на ім’я АНТИПЕНКО Марія Марківна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0250664, виданий 5 червня 1996 року на
ім’я ВАСОКІН Андрій Борисович, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

27 БЕРЕЗНЯ — 2 роки гіркої розлуки, вічного жалю, світлої пам’яті нашого незабутнього чоловіка, тата, дідуся
й прадідуся Володимира Кахіровича
КАЇМОВА з Талалаївки. Дорогий наш,
ось уже й два роки, як Ти пішов у небуття, лишивши нам біль гіркої розлуки.
І не набулись ми з Тобою, ще стільки
мрій було, думок і планів… Прийшов
зненацька, як з грозою, день роковий,
страшний. Не встигли ми наговоритись
— Тебе забрала чужина. Подібне не
могло й приснитись: біда прийшла така страшна. Ми пам’ятати будем завжди Твою підтримку і Твоє плече. Ти вмів пораду добру дати, старавсь, чим міг, допомогти. Прости нам,
рідненький, прости нам за все. Ми будем завжди згадувати
і молитись за Тебе. Господь Бог хай пошле Тобі Царство
небесне і земля Тобі нехай буде лебединим пухом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, ЗЯТІ,
ВНУКИ, ПРАВНУЧКИ.
3 КВІТНЯ минає рік, як пішла назавжди від нас за межу
життя наша дорога мама, любляча і ніжна бабуся Людмила Пилипівна КУДРЕНКО з Талалаївки. Рідненька наша,
скільки б не минуло часу, в нас у душі — біль і гіркота від
втрати. Тепер ми будемо приїжджати не до рідного дому,
а до місця Вашого спочинку. За Вами сумуєм і плачем, бо
на світі Вас нема. Спіть спокійно — Ви заслужили Царство
небесне і спокій душі. Любимо, сумуємо, пам’ятаємо. Хто
знав і пам’ятає Людмилу Пилипівну, пом’яніть разом із
нами.
Вічно сумуючі СИН, НЕВІСТКА, ВНУКИ.
Тяжке, непоправне горе у Віри Порфирівни Пилипенко з Талалаївки — помер її чоловік Анатолій Федорович
ПИЛИПЕНКО. Сумуємо за покійним і щиро співчуваємо
його дружині, рідним та близьким людям.
Сім’ї СЕРГІЄНКО, АРТЮХ, МЕРКУЛОВИХ.

Для компанії Кернел сумлінна сплата податків була
та залишається обов’язковим принципом діяльності.
У рейтингу сплати податків
серед
сільгоспвиробників
України
агропідприємства
Кернел посідають перші
місця. І це є надважливим
показником. Адже саме добросовісна сплата податків
у аграрному секторі — це
запорука стабільного розвитку сільських територій,
бо ж левова частка коштів,
які перерахувала компанія,
використовується для підвищення рівня благоустрою
та інфраструктури сіл, у яких
кернелівці орендують земельні наділи. Тому логічно,
що сільські громади повинні
бути зацікавлені у присутності такого потужного інвестора як Кернел.
За підсумками 2017
року
агропідприємство
«Дружба-Нова»
(Кернел),
яке обробляє землі у селах
Чернігівської, Сумської, Полтавської областей, сплатило
понад 277 млн грн. податків.
З них 127 млн 363 тис. грн.
отримали місцеві скарбниці,
149 млн 810 тис. грн. — державний бюджет.
До державної скарбниці сплачувався єдиний
соціальний внесок (ЄСВ),
податок на додану вартість,
а також військовий збір з
орендної та заробітної плати. До місцевих бюджетів
районів та сіл сплачувалися: податок з орендної
плати за земельні паї, із заробітної плати працівників,
єдиний податок 4-ї групи
(з кількості оброблюваної
землі), екологічний податок, рентна плата за надрокористування тощо.
Зауважимо, що окрім
сумлінної сплати податків
агропідприємства Кернел
спільно з БФ «Разом з Кернел» успішно реалізовують соціальні програми,
спрямовані на розвиток
сільських територіальних
громад. Мова йде про фінансування компанією важливих проектів з покращен-

ПАМ’ЯТЬ

СУМЛІННА СПЛАТА ПОДАТКІВ –
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

ня рівня освіти, медицини,
культури, спорту, ремонту
сільських доріг, водогонів,
вуличного освітлення. Торік
«Дружба-Нова»
(Кернел)
та БФ «Разом з Кернел»
інвестували у соціальну
сферу підопічних сіл 4 млн
600 тис. грн. У рамках всієї
компанії ця цифра сягнула
27 млн грн.
Ознайомитися з тим,
скільки податкових коштів
від Кернел отримали місцеві скарбниці та як витрачалися соціальні кошти від
«Дружба-Нова» (Кернел), ви
зможете у спеціально підготовленій інфографіці.

ДОВІДКА: Кернел — провідний у
світі та найбільший в Україні виробник і
експортер соняшникової олії, ключовий
постачальник
сільськогосподарської
продукції з регіону Чорноморського
басейну на світові ринки. Вертикально
інтегрована структура компанії будується на тісно пов’язаних між собою
бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової
олії; високотехнологічне рослинництво;
експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на
елеваторах і портових терміналах. Кернел щорічно підтверджує беззаперечне
лідерство в усіх напрямках діяльності
в регіонах присутності і світових рейтингах. Протягом 10 років акції компанії
торгуються на Варшавській фондовій
біржі. У 2011 році IPO Кернел було ви-

знано кращим у країнах Центральної
та Східної Європи за всю історію біржі.
Щорічно компанія лідирує в рейтингах кращих роботодавців. У 2016 році
Кернел визнано найбільш прозорою
компанією галузі АПК відповідно до Індексу прозорості найбільших компаній
в Україні. В цьому ж році міжнародне
рейтингове агентство Fitch присвоїло
цінним паперам Кернел кредитний рейтинг «В+», а агентство S&Р — «В», що
вище суверенного рейтингу України на
дві і одну сходинки відповідно. У 2017
році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації.
Крім того, Кернел лідирує в рейтингах
кращих роботодавців. Провідні позиції
компанії підтверджують результати досліджень міжнародної агенції Korn Ferry

У 2017 році АГРОПІДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА – НОВА» КОМПАНІЇ
КЕРНЕЛ СПЛАТИЛО понад 277 млн грн ПОДАТКІВ
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

149 млн 810 тис. грн 127 млн 363 тис. грн
14 млн 67 тис. грн
36 млн 862 тис. грн

БОРЗНЯНСЬКИЙ Р-Н
ВАРВИНСЬКИЙ Р-Н
ІЧНЯНСЬКИЙ Р-Н
КУЛИКІВСЬКИЙ Р-Н
НІЖИНСЬКИЙ Р-Н
ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н
СОСНИЦЬКИЙ Р-Н
СРІБНЯНСЬКИЙ Р-Н
ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н

2 млн 586 тис. грн
323 тис. грн
7 млн 529 тис. грн
8 млн 891 тис. грн
1 млн 703 тис. грн
3 млн 277тис. грн
1 млн 525 тис. грн

У 2017 році СКЛАЛА 4 млн 600 тис. грн
ОСВІТА

980 тис. грн

ІНФРАСТРУКТУРА /БЛАГОУСТРІЙ

315 тис. грн
ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ Р-Н 265 тис. грн
17 тис. грн

МЕДИЦИНА/СПОРТ

450 тис. грн

830 тис. грн

КУЛЬТУРА

650 тис. грн

ДУХОВНІСТЬ

БУРИНСЬКИЙ Р-Н

СУМСЬКИЙ Р-Н

СУМА ІНВЕСТИЦІЙ АГРОПІДПРИЄМСТВА «ДРУЖБА -НОВА» (КЕРНЕЛ)
У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ЧЕРНІГІВЩИНИ, СУМЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ

АДРЕСНА ДОПОМОГА

Сумська область
НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н
РОМЕНСЬКИЙ Р-Н

Hay Group та рейтинги ділових видань.
На частку Кернел припадає близько
8% світового виробництва соняшникової олії. Свою продукцію компанія постачає більш ніж у 60 країн світу, серед
основних ринків збуту — Індія, країни
Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять
3 млн тонн насіння соняшнику на рік,
що дозволяє отримувати 1,3 млн тонн
соняшникової олії і близько 1,2 млн
тонн соняшникового шроту. Щорічно
Кернел постачає на міжнародні ринки
близько 5 млн тонн кукурудзи, пшениці,
ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж 5-ти тисяч
виробників, а також вирощуючи власну
продукцію на понад 600 тис. га землі.
Логістику експорту забезпечують власні
портові термінали компанії.

1 млн 420 тис. грн

Чернігівська область

18 млн 942 тис. грн
24 млн 200 тис. грн

270 тис. грн

Полтавська область
ГАДЯЦЬКИЙ Р-Н
ПИРЯТИНСЬКИЙ Р-Н
ЧОРНУХИНСЬКИЙ Р-Н

СВЯТО

Люблять на Талалаївщині волейбол. І хоча регулярний чемпіонат з цієї
красивої
інтелектуальної
гри не проводиться, але
протягом сезону відбуваються традиційні змагання
на вшанування пам’яті відомих людей нашого краю.
24 березня на базі Талалаївської школи таким турніром вшанували пам’ять
вчителя фізичного виховання В. О. Божка, в якому
взяли участь 8 команд. Відкрив змагання селищний
голова Ю. Є. Величко. Про
життєвий шлях Володимира Олександровича та роки
спільної роботи з ним розповів вчитель-ветеран В. В.
Яременко. Пам’ять В. О.
Божка вшанували хвилиною мовчання.
На відбірковому етапі
учасники були розділені на
2 групи. У першій сильнішою за всіх виявилась команда з райцентру (дорослі), яка здолала опонентів
із Старої Талалаївки, Красного Колядина та молодь
Харкового з рахунками 2:0.
Староталалаївські волейболісти посіли друге місце.
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30 березня 2018 року

1 млн 67 тис. грн
2 млн 562 тис. грн
3 млн 232 тис. грн

ПРИМІТКА:

*Обсяг податкових та соціальних надходжень залежить від кількості
земельних ділянок, орендованих агропідприємствами Компанії

ВОЛЕЙБОЛУ

У другій групі, перемігши
команди з Чернецького
(2:0), ветеранів (2:1) і талалаївську «молодіжку» (2:1),
кращими стали дорослі харківські спортсмени.
«Молодіжка» фінішувала
другою.
У фіналі в напруженому
протистоянні команда Талалаївки виграла у суперників із Харкового з рахун-

ком 2:1 і завоювала кубок
пам’яті В. О. Божка. У грі за
третє місце волейболісти
Старої Талалаївки з таким
же рахунком перемогли молодь Талалаївки. Переможець і призери нагороджені
медалями та грамотами.
Вадим ЛАКИЗА,
Андрій ГРАБОВИЙ,
учителі фізвиховання
Талалаївської школи.

СЛУЖБА – 101

РЕЙДИ НА К РИЗІ

За минулий рік на водой
мищах області внаслідок необережного поводження на
воді загинуло 58 людей (за
2016 рік — 62 людини). Останній трагічний випадок в
області стався 14 січня ц. р.
У нашому районі — в липні 2014 року, коли в ставку
урочища «Глибока» під час
риболовлі потонув житель
с. Макаренкове.
З року в рік на льоду гинуть любителі-рибалки та
діти. Найбільш небезпечним
є період руйнування льодоставу. Від талої води «тіло»
льоду стає пористим та дуже
крихким і слабким, хоча зберігає достатню товщину. Весняний льодовий покрив не
можна використовувати для
розваг та переходів через
водойми. У кризі створюються повітряні пори, які під час
руху важко помітити.

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

2 квітня — с. Стара Талалаївка, ТОВ «Сильченкове»,
вул. Чернеччина, вул. Миру; с. Шевченкове, вул. Шевченка.
3 квітня — с. Чернецьке, вул. Дружби, ФАП, сільська
рада, ТОВ «Обрій», майстерня; с. Красний Колядин, вул.
Левівський шлях.
4 квітня — с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», ЦРК; с. Красний Колядин, вул. Кооперативна.
5 квітня — с. Красний Колядин, вул. Жовтнева.
6 квітня — смт Талалаївка, вул. Медична, вул. Шкільна
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Наприкінці березня встановилася тепла погода, що
робить дуже небезпечними
виходи на кригу для рибалок
та тих, хто просто виходить
туди відпочивати та розважатися. У зв’язку з цим працівниками
Талалаївського
РС УДСНС, Талалаївського
ВП були проведені рейдові
перевірки місць стихійного
підлідного вилову риби та
відпочинку людей на водних об’єктах району (ставку
поблизу цегельного заводу
в смт Талалаївка, ставків
у с. Стара Талалаївка та в
с. Липове), під час яких громадянам було роз’яснено
основні правила поведінки
на льоду, проведено інструктажі з відпочиваючими та
рибалками.
В результаті рейдових перевірок виявлено
наступне: ставки не обладнані для відпочинку людей;
крига становить небезпеку
для тих, хто виходить на неї;
місця стихійного підлідного
вилову риби не обладнані
рятувальними засобами; на
водоймищах
проводиться
масовий підлідний вилов
риби; населення нехтує правилами поведінки на водних
об’єктах.
Геннадій ЗІРКА,
начальник
Талалаївського
РС УДСНС в області.
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ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

КУЛЬТУРА

ЗВУ ЧАЛА НАРОДНА ПІСН Я

«Співай Україно, співай
моє рідне село» — під таким
девізом в районному будинку культури пройшов I етап
творчого звіту аматорських
колективів та окремих виконавців сільських клубних
закладів культури району.
Звітували
Староталалаївський та Український сільські
будинки культури, Поповичківський та Новоселівський
сільські клуби, які представили художні номери та цікаві
виставкові композиції «До
джерел народної криниці».
Піднесено
розпочали
звітну концертну програму
та представили сільських
аматорів секретар Староталалаївської сільської ради
Наталія Остришко та Український сільський голова Лариса Лисенко.
Першими звітували самодіяльні митці Староталалаївського СБК, художній
керівник — самодіяльний
композитор Володимир Момот. Роздолля звучання,
гармонійність відчувалися у
виступі хорового колективу.
Виконані на професійному
рівні хорові твори «Вільна
Україна» та «Тече річенька»
додали настрою глядачам.
Жіночий вокальний ансамбль
«Горлиця» злагоджено виконав ліричну пісню «Мій
рідний край, моя Вкраїно»
та веселу жартівливу «Чому

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ

У залі не залишилося
байдужих, коли звітували
аматори Українського СК.
Художній керівник — місцевий автор багатьох пісень
Федір Мицик. З піднесеним
настроєм виступив жіночий вокальний ансамбль
«Калина», який майстерно
виконав ряд авторських та
українських народних пісень.
Особливо привабливо співав
пісню «Неопалима купина»
новостворений
вокальний
квартет. Радували солісти
Тамара Наливайко, В’яче
слав Дяченко та Крістіна
Белей. Мелодійно, злагоджено звучали вокальні дуети у
складі О. Велічко, В. Дяченко, Т. Проценко та Ф. Мицик,
Т. Наливайко та Т. Проценко.
Зворушливо прочитала
вірш місцевої авторки О. Ромазан «Спогад» прекрасна
ведуча та читець Т. Борейко.
Справились із завданням огляду новоселівські
гуртківці, а саме: дитячий вокальний дует у складі В. Золотаренко та В. Степанової
та юні читці А. Колесник та
В. Степанова.
Художня рада РБК та
члени оглядової комісії щиро
вдячні сільським аматорам
сцени та їхнім керівникам за
успішно підготовлені творчі
звіти.
Валентина ЗАДОРОЖНА,
методист РБК.

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

Любіть Україну —
вона нам як мати,
Якою б вона не була.
І не переставайте
її захищати
Від усякого зла.
Любіть Україну —
нашу родину
І в мирну годину,
і йдучи на герць.
Любіть її символи
вербу і калину
І пісню, що ллється
з сердець.
Любіть Україну —
незламну і сильну,
Яку ще ніхто не зборов.
Бо ми українці
і будемо вільними,
Бо з нами і правда, і Бог.
* * *

ПОДАЙ

У кожного своя доля,
І кожен прагне щастя.
Не відвернись.
Подай убогому.
І тобі воздасться.
Ніхто не знає,
що завтра буде.
Може й тебе спітка
нещастя.
Зупинись.
Подай убогому.
І тобі воздасться.
Ми рівні всі лиш
перед Богом,
Закарбуй ти це собі.
Не проходь.
Подай убогому.
І Бог воздасть тобі.
Віктор БИЧОК.
* * *

ПЛИВЕ КАЧА…

бджоли не ідуть в поле».
Високомайстерно звучали українські народні пісні
«Ой, над ставом гуска» та
«Ой, музики мої» у виконанні фольклорного ансамблю
«Надвечір’я» — претендента на присвоєння почесного
звання «Народний аматорський». Вдало виступили чоловічий вокальний ансамбль
«Ясен», солісти-вокалісти:
Заслужений артист Казахстану Володимир Ющенко,
Віта Максименко та Антоніна
Дрозд.
Професійний чоловічий
вокальний дует у складі Володимира Ющенка та Володимира Момота зачарували
усіх глядачів майстерним
звучанням пісні «Ой не цвісти калиноньці». Ольга Чукіна майстерно прочитала
художній твір В. Симоненка
«Кривда». Особливо привабливо виступали учасники
Поповичківського СК.
Драматичний колектив
підготував цікаву гумористичну сценку «Сільські новини». Майстер художнього
слова Ю. Дзюбан прочитав
власний вірш «Спогади в
день села». Читці О. Касяненко та Ю. Рижій добре декламували вірші «Матусині
вишиванки» та «Три подружки-говорушки». Інструментальний твір на гітарі виконала успішно А. Пирогова.

Гей, пливе кача
по Тисині…
(Лемківська народна пісня)
Мені болить, як бачу
все це:
З Дінця-ріки і до Карпат
мою Вкраїну прямо
в серце

розстрілює
кремлівський кат.
Під корінь зрубана
калина,
додолу косами верба,
чекає мати з бою сина,
німіє у очах мольба.
А він лежить на яворині,
мені по духу рідний брат.
Пливе качина по Тисині,
скликаючи своїх качат.
По серцю крок,
як по бруківці,
сльоза стежину
обійма —
біжать до хати
чорнобривці,
а сина поміж них нема…
Донбас і совість у руїнах,
горить над душами
свіча,
голосить німо Україна:
пливе по Тисині кача.
Поки у грудях б’ється
серце,
з Дінця-ріки і до Карпат
стає Україна до герцю
за батька син,
за брата брат.
Михайло БАРВІНОК.
* * *

Inmediasres

А на ранок
ми знову чужі —
Я і місячне світло!
Воно пише вже іншим
вірші,
з інших вуст, мабуть,
чує молитву.
А на ранок
безодня не та —
в ній блукають
не ті силуети.
Правда, мабуть, у цьому
проста —
там натхнення
черпають поети.
А на ранок
страждання чужі
проникають у образи
світла.
Із них пишуть
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поети вірші,
й через них хтось
читає молитву.
* * *
Яке чудове зоряне
небо —
Торкається спогадом,
вічності.
В нім кожна хвилина,
немовби потреба —
Чи слід лиш її величності.
Лиш слід у незвіданім
вимірі часу,
Чи щирості думки
стежина,
Багата віками життєва
прикраса —
Земної мелодії днина.
В нім сповіддю дишуть
ті вічнії зорі,
В нім велич вся
тої хвилини,
Що дні, мов поеми,
читає все нові
З епох, що ту вічність
зростили.
Яке чудове зоряне
небо —
Ховається в спогадах
з вічності…
Юля КИТЕНКО.
* * *
Щастя моє, які очі
у тебе?
Радість моя, яка
в тебе душа?
Ніжність моя, а ти
схожа на небо?
Доле моя, а ти добра
чи зла?
Вродо моя, ти з якого
намиста?
Згубо моя, звідки
з’явишся ти?
Стежко моя, ти гладка
чи терниста?
Мово моя, ти із слів
чи з води?
Горе моє, із якого ти
краю?
Бідо моя, ти своя
чи чужа?
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В УКРАЇНІ, А НЕ НА УКРАЇНІ

До редакції звернулась відповідальний працівник однієї з районних установ із проханням: «Дайте в газеті пояснення як правильно за сучасними нормами української
мови писати й говорити: в Україні чи на Україні. Щойно
один відвідувач мене присоромив, каже, що я неправильно пишу йому в довідці — в Україні, треба на Україні.
Я не змогла його переконати у своїй правоті. Він апелює,
мовляв, сам Шевченко писав: «На Вкраїні милій…»
Відтоді, як наша Батьківних форм належить і вислів
щина стала незалежною, в
на Україні, що має прецікаву
офіційному мовленні запаісторію… Цілі віки ми чули
нувала граматична форма то на Ukraine (від поляків),
в Україні. Але деякі громато на Украине, а тому й задяни, як у цьому випадку, щепили собі це на Україні як
й досі вишукують усілякі своє власне, зовсім забувши
підстави, аби повернутися про його історичне походо старого — на Україні. Ні,
дження й не відчуваючи, що
саме так неправильно. Не
власне на — болюча й знекажуть же на Англії, на Порважлива ознака нашого котугалії, на Китаї, а на Укралективного поневолення…
їні, виявляється, можна?
Мусимо змінити стару граВтім, послухаймо людину, матичну форму й уживати в
вельми авторитетну в украУкраїні, в Україну».
їнській культурі — видатного
Форму «на Україні» вжимовознавця і славіста Івана
вали поляки і росіяни, тим
Огієнка. В еміграції він висамим підкреслюючи, що це
давав науково-популярний ознака колишнього поневомісячник «Рідна мова», і
лення. Хоча… стара Україна
в опублікованій там 1935
(нині — переважно Київщироку статті з промовистою на), як і Волинь, Поділля, Ганазвою «В Україні, а не на
личина, була частиною Руси
Україні» писав: «Коли гово(Малоросії, як її іменували в
римо про докладно окресімперських документах). То,
лену територію, як закінчезвісно, тоді було виправданим
не ціле, або про самостійну уживання прийменника «на».
державу, тоді завжди вжиЗауважимо: Іван Огієнко
ваємо прийменник в чи у (а
ставав на захист прийменне на): в Австрії, в Америці, ника «в (у)» в роки, коли
в Румунії, у Франції, в ПольУкраїна не була самостійщі, в Росії і т. ін. Що ж до
ною країною. Як, до речі,
прийменника на з місцевим Білорусь, Естонія, Молдова,
відмінком, то його вживає— в середині ХХ віку, проте
мо при географічних назвах
з назвами інших союзних
на питання „де“ тільки тоді,
республік тоді вживався
коли територія, що про неї
прийменник «у (в)». Лише
йдеться, не окреслена доУкраїна була позбавлена
кладно, не самостійне ціле,
цього права. Навіть цього!..
тільки складова частина
Так, традиційний погляд, що
якоїсь держави: на Поділлі, Україна — це частина другої
на Полтавщині, на Київщидержави, несвідомо захоні, на Волині, на Буковині…
плював і впливав навіть на
До непродуманих традиційТ. Шевченка, чому й він неКазко моя, чи тебе
дочитаю?
Любове моя, з чим
до мене прийшла?
* * *
Ви чули, як ранком
пташина співає?
А в лузі калина
самотньо зітхає?
А липа, ви чули,
про що шелестить?
А клен по сусідству
щось їй шепотить?
А чули, як плаче
за дітьми зозуля?
Як б’ється від страху
серденько козулі?
А чули, як осінь
вітається з літом?
Чи вмієте, люди, ви
світу радіти?
…І ріки, і берег, і верби
розлогі,
І пташка у небі, і кущ
при дорозі,
Свою мають мову
у світі одну
Єдину до віку
у ріднім краю.
Олена КУРСЬКА.

ПРОДАМ
КОРОВА.
Тел. 099-134-92-14.
БУРЯКИ кормові,
ТЕЛИЧКА на завід.
Тел. 096-757-55-71.
ЗНІМУ ЖИТЛО

Одинока жінка шукає
ЖИТЛО в пристойному,
можливо без зручностей,
будинку.
Тел. 068-752-60-16.

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

Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

рідко писав, «на Україні»… І
не лише Шевченко.
Але! Вживання в мові
Т. Шевченка-поета кожного
з п’ятьох словосполучень
(на Україні, на Вкраїні, на
Украйні, в Україні, в Украйні)
зумовлювалося вимогами
ритму, віршового розміру,
наголосу, милозвучності вірша, а також залежало від
стилістичних фігур, словесних і звукових анафор,
звукових повторів та інших
поетичних засобів. Зараз
ми можемо міркувати будьяк про те, чим керувались
автори в минулому, пишучи
«на Україні». Їх ми вже не
спитаємо. Проте єдиною
відповіддю є той факт, що
Україна не була окремою
країною, а лише частиною
держави. Тому і, як частина
країни, вживається з прийменником «на».
У 1993 році Уряд України
оголосив, що з цього моменту повинен бути визнаний
варіант «в Україну», щоб
лінгвістично також підтверджувався суверенний статус
держави. Отже, варто запам’ятати: коли йдеться про
окрему незалежну державу,
вживається прийменник в:
вони живуть в Угорщині, в
Росії, а отже, в Україні. Прийменник на здебільшого використовується там, де йдеться
про територію, як частину
цілого. Наприклад, частини
України Закарпаття, Волинь.
Відтак, слід говорити: на Закарпатті, на Волині, але я
живу в Україні, я їду в Україну.
Тому, держслужбовець
районної установи у своїх
судженнях про правильність
вживання словосполучення
в Україні була абсолютно
правою.

Колектив працівників Талалаївської дільниці Прилуцького відділення ПАТ «Чернігівгаз» щиро співчуває
електромонтеру Миколі Миколайовичу Лолі з приводу
тяжкої, непоправної втрати — смерті його матері
Олександри Іванівни ЛОЛИ.
Відхід у вічність людей, з якими пліч-о-пліч працювали
не один рік, завжди болісний. Не стало і нашої колеги —
колишнього головного бухгалтера Талалаївського філіалу
СПТУ-32 Євгенії Іванівни КАРПУСЬ. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття її чоловіку Миколі Гнатовичу, дітям і
внукам, всім рідним та близьким.
Колишні КОЛЕГИ по роботі у філії СПТУ-32.
На нашій вулиці скорбота. У ці дні ми прощаємося із
однією з старожилів нашої вулиці Євгенією Іванівною
КАРПУСЬ. Глибоко співчуваємо її чоловіку Миколі Гнатовичу, дітям і внукам. У наших серцях залишиться теплий спогад про цю жінку. Царство небесне і вічний спокій
покійній.
ЖИТЕЛІ вул. Лугова в Талалаївці.
Непоправне горе спіткало родину нашого колишнього
колеги по роботі в РО «Сільгосптехніка» Миколи Гнатовича Карпуся з відходом у небуття його дружини ЄВГЕНІЇ
ІВАНІВНИ. Сумуємо, щиро співчуваємо Вам, синові Валерію, всім рідним та близьким покійної. Світла пам’ять
Євгенії Іванівні.
Сім’я Алли Григорівни і
Анатолія Гавриловича МАРЧЕНКІВ.
Важка біда непомірним тягарем лягла на плечі наших
кумів і сусідів Миколи Миколайовича і Надії Іванівни Лоли
— відійшла у вічність їх мама ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА.
Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та близькими
покійної біль безповоротної втрати.
Куми МАЗИЛИ, сусіди КИРПЕНКИ з Талалаївки.
Непоправне горе прийшло в сім’ю Миколи Гнатовича Карпуся — померла його дружина, а наша хрещена
ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА. Тяжка хвороба забрала здоров’я, а
безжальна смерть вирвала її з життя. Перестало битися
Ваше добре серце, Ви вже ніколи не повернетеся до рідної домівки, не переступите її поріг, не побачимо Вашої
усмішки і не почуємо Ваш сміх. Не висловити всю глибину горя і нашого співчуття та підтримки Миколі Гнатовичу,
їхньому сину Валерію та його сім’ї. спіть спокійно, наша
люба хрещено, світла Вам пам’ять і пухом земля.
Вічно сумуючі Катя, Володя ПАВЛИШІ
з Липового.
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