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26 КВІТНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

32 роки тому — 26 квітня 1986 року
вогонь Чорнобиля опалив землю і душі
мільйонів громадян. Аварія на ЧАЕС —
найбільша техногенна катастрофа за всю
історію ядерної енергетики, яка змінила радіаційну обстановку, екологію, долі людей
не тільки на європейському континенті, а й
у всьому світі.
Ми низько вклоняємося перед ліквідаторами ЧАЕС — перед тими, хто ціною влас-

ного життя та здоров’я врятував від біди сотні тисяч своїх співгромадян.
Дуже важливо, щоб ми ніколи не забували про подвиг чорнобильців, усвідомлюючи
свій обов’язок перед ними. Держава й надалі нестиме відповідальність перед вами, герої-чорнобильці, за соціальний захист, збереження здоров’я та поліпшення умов життя
громадян, постраждалих від катастрофи.

У ТАЛАЛАЇВЦІ ЗБУДОВАНО

СУЧАСНЕ ЖИТЛО ВІД «УКРСІВЕРБУД»

Квартири тут вже продаються (двокімнатні та однокімнатні,
з ремонтом і без). За сучасними цінами — недорого.

ШАНОВНІ ГЕРОЇ-ЧОРНОБИЛЬЦІ!
Вічна пам’ять усім, хто ціною власного ність і низький уклін тим, хто живе поряд із
життя і здоров’я вистояв на шляху сліпої
нами. Щиро зичимо вам та вашим рідним і
ядерної стихії і захистив не лише українблизьким міцного здоров’я, життєвої енерську землю, а й усе людство від поширенгії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й
ня смертельної небезпеки. Глибока вдячзлагоди.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

Н А Ф ОРУ М І В БОРИС ПОЛ І

21 квітня у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбувся Національний форум депутатів
місцевих рад від Аграрної
партії України. Різні канали телебачення, засоби
масової інформації, які
інформували про форум
уже в день його проведення, охарактеризували його
як дискусійний майданчик
для обговорення глобальних проблем України та
напрацювання стратегічного бачення пріоритетів
розвитку України як на
місцевому, так і на загальноукраїнському рівнях. І це
справді так. Форум зібрав
більше 1800 представників
органів місцевого самоврядування, дипломатів,
громадських
активістів,
провідних світових та українських політиків.
Більшість із учасників
— депутати місцевих рад
від Аграрної партії. У форумі також взяли участь
фахівці найкращих експертних центрів із США,
Великобританії,
Польщі
та Литви, дипломатичного корпусу іноземних

держав в Україні, світові
та українські політики й
інтелектуали.
Три панельні дискусії
стосувалися: питань децентралізації та системи
державного
управління
в Україні; ролі України у
світовому розподілі ринку
праці та товарів, політики
безпеки та міжнародних
викликів перед Україною.
Говорили про політику і
громади, владу і відповідальність, безпеку і свободу, ринок праці та майбутнє
України, про надто наболіле — війну і бідність, розбиті дороги і недофінансування шкіл та лікарень.
Виступи всіх спікерів були
натхненними, цікавими та
захоплюючими.
Вітальним і заключним
було слово лідера Аграрної партії Віталія Скоцика. Спікерами заходу та
гостями були видатні політики і науковці: Казімєж
Марцінкєвич, Міхал Камінські, Ольга Ходаківська,
Олександр Пасхавер, Іван
Плачков, Михайло Поживанов, Дмитро Олійник,
Василь Куйбіда, Ігор Каба-

ненко, Олег Корбан.
У роботі Національного
форуму взяла участь делегація — депутати місцевих рад від Аграрнї партії і
з нашого району: директор
ПСП «Лан», голова районної організації Аграрної
партії та керівник фракції
Аграрної партії у районній
раді Володимир Лукаш,
редактор районної газети
«Трибуна хлібороба», депутат районної ради Олександра Гостра, депутат Талалаївської селищної ради
Григорій Пугач.
Олександра ГОСТРА.

Розстрочка від «Житлоінвест» – це зручно

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ РОЗСТРОЧКИ:
5% , 3% , 0%

річних на 5 , 10 років.
Ціна квартири без ремонту — 5000 грн./м 2 ,
квартири з ремонтом — 7000 грн./м 2 .

За довідками звертайтеся до представника «УкрСіверБуду»
за телефонами:

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

ПР ОВЕ ДЕНО
ДЕНЬ Б ЛАГОУС ТР ОЮ

Щорічно у третю суботу квітня проводиться Все
українська акція «За чисте
довкілля». Її учасники ліквідовують несанкціоновані
сміттєзвалища, прибирають
громадські місця, висаджують дерева, кущі, закладаються газони і квітники.
Працівники
організацій,
установ, громадські активісти, учні, жителі приватних
будинків, всі небайдужі жителі селища та сіл долучилися до проведення акції.
Вони працювали на закріплених територіях, упорядковували
кладовища,

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРАНКА

З приходом календарної весни наших читачів щоразу цікавить скільки ж коштує оранка однієї сотки із розрахунку спеціалістів. Традиційно такий розрахунок надають спеціалісти
відділу агропромислового розвитку РДА.
Розрахунки розроблені, виходячи з мінімальної заробітної
плати 3723 грн. та вартості пального 26 грн. за літр.
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На фото: учасники Національного форуму депутатів
місцевих рад.

ПОГОДА
Субота
28.04

Неділя
29.04

ТОВ «Понори» запрошує на роботу операторів машинного доїння, слюсарів доїльних установок, водіїв, трактористів-машиністів, працівників робітничих професій.
Офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет,
конкурентна заробітна плата.
Звертайтеся за адресою: Талалаївський район,
с. Понори, вул. Вишнева, 13.
Тел. 050-338-23-82.
Субота
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території біля пам’ятників,
узбіччя доріг, прибирали
парки, сквери, спортивні та
дитячі майданчики. Жителі
селища, сіл громади наводили лад на подвір’ях і біля
власних будинків.
Я щиро вдячний всім,
хто прагне робити чистим
довкілля.
Всеукраїнська
акція з благоустрою триває, тож запрошую всіх
односельців, жителів сіл
громади долучатися до цієї
важливої справи та зробити
наш край чистішим.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

За даними http://sinoptik.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЦЕЙ ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ

ЩЕ БІДИ не було, навіть
її передчуття. Навпаки, веселим квітневим дощиком
входила в природу весна.
Сьогодні 10 квітня 1986-го
я їду до Києва, везу проект
своєї дипломної. Позаду
десять тривожних ночей
(чомусь пишеться тільки
вночі) над підшивками газет,
мудрими книгами, томами
класиків і матеріалами пленумів-з’їздів, попереду ще
тривожніше: що скаже на мої
посиденьки із дипломною
науковий керівник. Настрій
— не вельми. Аби не ця весна і дощик у дорогу (кажуть,
на удачу), то хоч рятуйте кричи. Колеги йдуть проводжати
на пенсію нашого фотокора, а ти гризи граніт науки.
Шевченківський університет
зустрічає своїм звичним гамором, наш жовтий корпус
переповнений
іноземними
студентами — східними
німцями,
чехами
й
словак ами,
всіма
на
одне обличчя азіатами
та найколоритнішими у своєму строкатому вбранні чорнішими
чорної ночі африканцями. Їх
більше ну хіба що в сусідньому політехнічному інституті.
Вони також, як і я, як і увесь
мільйонний Київ, і вся місцева дітвора, котра висипала
з уроків на лагідне після теплого дощу квітневе сонечко,
не передчувають тієї біди,
що ось-ось, через півмісяця,
впаде на наші голови — столиця живе своїм звичним
життям: поспішає на роботу,
сидить на лекціях, гуляє Хрещатиком, у затишних парках
і скверах, чепуриться до
травневих свят.
Вона й на першотравень
вийшла, святкова і радісна,
нічого не знаючи, що біда уже
поставила свою чорну мітку
на кожного. Тільки увечері 2
травня із передматчевого репортажу (київське «Динамо»
грало у фіналі Кубка кубків
із мадридським «Атлетико»)
просочились до наших вух
тривожні нотки у запитаннях іноземних журналістів:
що там у вас у Чорнобилі? І
Лобановський, і Буряк з Блохіним тільки плечима знизують. Ви що, так реактор же
на АЕС вибухнув!? Ще 26-го!
Ми йшли на першотравневу
демонстрацію, а над нами
уже звелася щербата атомна коса. Такий злочин над
власним народом можливий
був тільки в ті часи і тільки в
нашій «найгуманнішій» у світі країні. Тиждень нас косив
атом, а ми про те ні сном, ні
духом! І лише як закричала
на весь голос міжнародна
спільнота і приховувати далі
було просто безглуздо, правителі наші і собі таки зволили вдарити на сполох: аварія
на Чорнобильській станції,
рятуйте нас, допоможіть! Хто
першим піднявся на двобій із
мирним атомом? Авжеж, як
і у війну, простий робітник,
селянин, рядовий солдат.
Йшов у вогонь, отримував
убивчі рентгени, а цековський діяч, ще 26-го вивізши
подалі від лиха свої родини,
сидів у кабінеті і керував.
Чужими життями і долями.
Так у нас було завжди: хтось
у «нагороду» за свій подвиг
отримує смертельну долю, а
комусь орден на груди. Правда, сім’ї атомників із містечка
Прип’ять, які обслуговували
АЕС, евакуювали відразу ж
після вибуху четвертого реактора, а в перші дні травня
дійшла черга й до столичних
дітей. З’явилося поняття
30-кілометрова зона, мало
вживані раніше в буденній
мові терміни з атомної енергетики, біля в тому числі й
нашого військкомату вишикувалась черга добровольців

і не тільки на Чорнобиль, в
організаціях і установах кинулися проводити навчання,
а більше імітувати їх, із захисту населення від атомного
ураження. Спізнилися! Після
бою кулаками не розмахують. Атомна гідра уже заповзла в кожного з нас. Сьогодні, коли могили на цвинтарях
ростуть швидше, ніж гриби
після дощу, ми це зримо усвідомлюємо і бачимо.
А тоді, у травні 1986-го,
усвідомлювали ще далеко й
далеко не всі. І я не усвідомлював, коли їхав відразу після Дня Перемоги до Києва на
двотижневу начитку лекцій з
наукового комунізму перед
державними іспитами. «Які
два тижні!? Що ви, як діти
маленькі!? Я вам за три дні
все вичитаю і тікайте з Києва
подалі, куди можете. Ви хоч
одного іноземця тут бачите?
А дітей? Наче вимерло все.

АМЕРИК АНЦІ ВИКРИЛИ БАГАТОРІЧНУ
ЗМОВУ ПРОТИ ТИМОШЕНКО

Правлячий олігархічний
режим в Україні вже багато
років веде масштабну кампанію з дискредитації проти
свого головного опонента
— Юлії Тимошенко. Докази
змови проти політика розкрили у федеральному суді
США по скандальній справі
проти колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола
Манафорта.
Документи,
оприлюднені в авторитетній британській газеті The
Guardian, доводять, як довгі роки режим маніпулював
свідомістю українців, створюючи вкрай негативний образ екс-прем’єрки.
На цю кампанію режим
Януковича не шкодував
грошей — федеральний

26 КВІТН Я.
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З БЛОКНОТА
ЖУРНАЛІСТА

Люди непритомніють прямо на вулицях, кров із носа
дзюрком тече», — і це говорить нам викладач наукового
комунізму, партійна одиниця
системи ЦК! Значить і дійсно
не все так просто. А в університеті таки жодного чорного
студента! І діти у дворах не
гуляють, Гідропарк порожній.
На початку червня, коли ми
приїхали складати державні
іспити і захищати свої дипломні роботи, якраз була
пора екзаменів у школах. Так
тільки випускники приходили на них, а в решті класів
— відмінили. І не було тих
яскравих торжеств останнього випускного шкільного балу,
від яких хмеліє голова. Не до
веселощів, коли поряд у лікарнях б’ються в агонії ті, хто
став проти атома першим.
У тролейбус біля центрального автовокзалу впурхнула
зграйка чи то в’єтнамців, чи
то ще якихось азіатів і всі до
одного з дозиметрами та час
від часу поглядають на них
чи не зашкалюють. А в нас,
простих смертних українців,
у тролейбусі зашкалювати
нічому — ми тих дозиметрів
і в очі не бачили. Згадалося
телеінтерв’ю з очевидцем
атомного вибуху в Хіросімі:
це для вас тільки «квіточки»,
а «ягідки» дозріють років
через 20 – 30. Якраз нині ми
ввійшли у ці страшні жнива.
Тоді про те не думалось.
Тоді по повістках і без їхали
і їхали в Чорнобиль від столиці до самих до окраїн, і з
Талалаївки також, зводити
над смертоносним реактором саркофаг; а бригади
будівельників — Славутич,
нове містечко атомників, на
зміну забрудненій радіацією
Прип’яті і цілі поселення для
переселенців. Багато наших
несло там вахту й працювало. Писав гарячі репортажі
із Чорнобиля журналіст Яків
Ковалець, рятував робітників від опромінення і сам
опромінювався медик Віктор
Дояренко, робили швидкі
рейси з вантажами до реактора водії Віталій Верхогляд, Володимир Іванов,
Володимир Чмут, Анатолій
Завгородній, стежили за
дотриманням громадського
порядку міліціонери Анатолій Падука й Іван Майстренко, розряджали їхні нелегкі
будні задушевною піснею
агітбригади районного будинку культури (і в їх складі
журналісти нашої «Трибуни») — хіба всіх згадаєш!
Знали, відчували вони, що
з кожним періодом вахти, з
кожним рейсом отримують
дозу, від якої не сьогодні, так
завтра ой як відгукнеться,
але що вдієш! Хто іще, як не
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вони і не такі ж,
як вони!? Вже через півтора року,
коли радіаційна обстановка
дозволяла, робота завела
нашу групу журналістів у
Славутич. Він іще будувався,
мав вигляд напівобжитого і
хоч розташувався в затишних просіках соснового лісу,
все ж якось незримо за всім
цим стояв атом. Можливо,
віяло ним від в’язок розкішних білих грибів на балконах
котеджів та багатоповерхівок і від величезних сушених
лящів і сомів. «Бачте, люди
не реагують на категоричну
заборону збирати „начинені“ радіацією гриби й ловити
рибу. Аби потім не жалкувати», — зауважували представники обкому партії, котрі
проводили для нас оглядову
екскурсію містом. Ще двічі
потому, у 89-му і 93-му, випадало побувати в Славутичі
і він уже не здавався таким
«стихійним». Але в ньому,
сучасному й красивому, так і
не забилось для переселенців Прип’яті серце їхнього
рідного міста.
Навпроти редакції через
дорогу — пам’ятний знак
чорнобильцям. У пам’яті
кількарічної давності церемонія його відкриття і виступ
уже позначеного непереборною хворобою Віталія Верхогляда. Він називає цифри,
що серед 124 чорнобильців у районі 13 інвалідів, які
стали ними після виконання
обов’язків по ліквідації аварії на ЧАЕС; 53 учасники
ліквідації II категорії, серед
яких і одна жінка Катерина
Миколаївна Надточей; 26
ліквідаторів III категорії, 13
потерпілих, 18 потерпілих
дітей, 2 сім’ї, які користуються пільгами за померлого
учасника ліквідації аварії на
ЧАЕС I категорії. А мені перед очима Віктор Дояренко,
Володимир Іванов і Катерина Ілляшенко, яких Чорнобиль тоді уже «покликав» у
вічність. Через трохи пішов
за ними і Віталій, залишилася тільки вдячна пам’ять
по ньому. Сьогодні немає і
Василя Павлиша, Григорія
Павлиша, Івана Лукаша та
Миколи Голуба — побратимів ліквідаторів Володимира
Чмута, Олександра Науменка, Валерія Карпуся, з якими
вони виїздили на ліквідацію
аварії. І багатьох та багатьох уже немає. А є важкі
хвороби, життя на ліках та
виснажлива боротьба часом
із нестерпним болем. І є ще
пам’ять і вічний спогад про
тих, хто згорів від атомного
чорнобильського вогню 26
квітня 1986-го і після нього.
Ми схиляємо голови перед
живими й неживими, хто там
був. І не тільки 26 квітня…
Михайло ОНИЩЕНКО.

суд знайшов на офшорних
рахунках Манафорта 75
млн дол. від Партії регіонів,
доводять документи, опубліковані в The Guardian. У
сценаріях таємних компаній
проти лідери «Батьківщини» команда Манафорта не
приховувала: мета кампанії — очорнити репутацію
Юлії Тимошенко в Україні
та світі.
Серед документів найбільше вражає звіт американських лобістів перед урядом Януковича, де вказано,
що тільки за один 2011 рік
було розміщено у закордонних та вітчизняних ЗМІ
понад 2000 проплачених
матеріалів, які поливали
брудом лідера «Батьківщи-

ни». The Guardian розкриває
також «брудні методи» антипіару — компромат, брехня і
маніпуляції.
Окремим проектом Манафорта та його команди
проти Тимошенко була інформаційна кампанія «Україна — цифрова дорожня
карта». Її розробники планували «потопити» Тимошенко
як політика, штучно навішавши на неї брехливі ярлики «корупціонера», «газової
принцеси»,
«прихильника
антисемітизму і нацизму».
Основною
технологією кампанії було масове
поширення кремлівськими
ботами у медіа та соцмережах фейків про Юлію
Тимошенко. Мова йшла про

сфабриковані відео і проплачені статті. Для цього навіть сформували «липовий»
аналітичний центр з відставних європейських політиків.
Матеріали
друкували
за гроші у впливових світових ЗМІ і далі їх масово
тиражували в українських
виданнях. The Guardian зазначає, що у кампанії проти
Тимошенко
використовуються кремлівські «фабрики
ботів». Таким чином з’ясувалось, що весь бруд, які роками лили проти Тимошенко і
масово тиражували у ЗМІ, —
це проплачена брехня.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ПАМ’ЯТЬ
Я ПОВЕРТАЮСЬ
в молодість свою,
Над містом сяє сонечко
яскраве
І теплі промінці
в оселі шле.
Про щось тихесенько
шепоче річка,
А вітерець їй хвилі
підганя.
І величавий бір сосновий
Все місто собою
обгорта.
Моя ти Прип’ять, місто,
серцю дороге, як хочеться
повернутись
до тебе хоч
на хвилинку
в ту, якою ти
була колись. В той час, коли
буяла ти життям, сміялась
і тонула в морі квітів, відчути аромат найпрекрасніших
троянд, що манить і понині. Але ти оживаєш лише в
пам’яті моїй і лиш вона ще в
змозі повернути мене туди,
за чим роками так болить
душа. До неї, такої рідної,
близької моєї Прип’яті, туди,
де я щасливою була, де мріяла, на краще сподівалась,
туди, де молодість моя жила
і там лишилась. Тут у мене
було все — прекрасні вірні
друзі, робота, про яку я мріяла з дитинства. І хто подумать міг тоді, що цього може
не стати, що цю красу, цей
рай земний — все знищить
«мирний» атом, який так знахабніло і безцеремонно вирветься на волю.

А поки що Прип’ять
спить. Спокійно купається
в садах своїх квітучих, не
передчуваючи ніякої біди.
Адже буяє весна, природа
ожива, чом не радіть життю, життя прекрасне! І лише
якась секунда, та чорна мить
квітневої ночі, згубить усе,
здригнеться Прип’ять, не
усвідомивши спочатку того,
що сталось.
І виття сирен, і перші
хлопці-пожежники, що майже
голіруч пішли на бій з вогнем
(та ще з яким вогнем!), і не

не загубились, щоб не заблукали на шляхах вічності. І не
лише навіки ти прихистила
рятівників своїх, а душі тих
безвинних, жорстоко вбитих
долею ще ненароджених малят своїх, своє майбутнє, що
повинно було жити. Дерева
поросли, блукають дикі звірі
там, де повинні були гратись
дітлахи. І стогнала, вила,
обливаючись слізьми гіркими, рідна Прип’ять, устами
тих матусь, які втрачали найдорожче — своїх малят, від
безвихіддя, болю і жалю.

ЛЮБОВ МОЯ, ПРИП’ЯТЬ
усвідомлення того, що вони
рятують не лише Прип’ять,
а цілий світ ціною власного
життя. Ще вчора вони жили
і мріяли, на майбутнє плани
складали, були коханими і
люблячими татусями. А сьогодні вони вмирали від сильних радіаційних опіків і їх
останнє слово було — пити,
сказане самими губами крізь
стогін і нестерпний біль. І те,
що медицина була в цю мить
така вся безпорадна, щоб
їм допомогти, їх врятувати.
Та хіба вони тоді думали
про себе? Обов’язок кликав, перш за все, відвернути
біду. А потім — помирати в
муках. Їхні душу відлітали,
і ти, згорьована моя й осиротіла Прип’ять, ті душечки
до себе всі приймала, щоб
вічно вони в тобі жили, щоб

Скалічені життя, понівечені долі, надії вбиті,
сплюндрована земля. Стоїть
прекрасне місто Прип’ять —
воно в нас є, але його нема.
Це пожиттєвий пам’ятник
людській халатності, безвідповідальності, халтурі. І водночас це безцінний пам’ятник людям, живим і неживим,
ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
які приборкали атом і врятували всіх нас. Загиблим і
померлим — вічна пам’ять,
живим — глибока шана і доземний уклін. Думаємо про
них, згадуємо їх не тільки в
день календарної трагічної
річниці, а щодня, і сердечно дякуємо їм за те, що ми
живемо і що життю радіють
наші діти і внуки.
Любов
ГРАБИНА-ГРОМКО.

ІЗ ІНТЕРНЕТОМ!

Приємно сказати, що
у нашої громадської організації все більше друзів,
які підтримують нашу діяльність. Кілька днів тому
підприємець із Талалаївки

24 КВІТНЯ свою ювілейну весну зустрів наш дорогий син, брат і дядьо Віктор
Миколайович ЗАРІЧНИЙ
із Довгалівки. Летять роки,
мов бистрі коні, не повернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, що вже Тобі
всі п’ятдесят. Зичимо Тобі
здоров’я і райдужних літ, на
радість усім нам живи, щоб
був Ти здоровий, щоб був Ти
щасливий. І разом із нами
сторіччя зустріти.
З повагою БАТЬКИ,
сім’ї ЗАРІЧНИХ із Березівки, ІВАНЕНКО і ЧИРКОВИХ
із Липового.

Олександр Герасимчук подарував ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО» обладнання провайдера «Інтертелеком» для підключення до мережі Інтернет.

Система працює в офісі
нашої спілки і ми щиро
вдячні за таку підтримку.
Богуслав БОРСУК,
голова ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО».

27
КВІТНЯ
іменинник Борис Анатолійович
ЗОЛОТАРЕНКО з Новоселівки. 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 мати
затишок і лад. Літам цвісти,
мов яблуневий сад, і щедрим урожаєм пригощати.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ТЕЩА, сім’я КРАСНОЖОН.

*
*
*
27 КВІТНЯ виповнюється 19 років нашій дорогій внучці, племінничці, сестричці Тетяні Миколаївні
ЛЕЩЕНКО з Березівки. Ми
бажаємо Тобі, щоб збулися всі Твої юні мрії, щоб
завжди Твоїми супутниками були успіх, удача, везіння. Нехай з Тобою буде
поряд веселий сміх і ніжний погляд. Хороший друг
і пісня тиха, що розганяє
тугу й лихо. Очей коханих
два озерця, неспокій думки Твого серця. Хай омине
Тебе нещастя, живи і мрій,
бажаєм щастя!
Бабуся ТАМАРА, сім’я
КРАСНОЖОН.

ЧАС ВІД часу історія
має властивість повторюватись. До чергових еміграційних процесів людей,
здебільшого, змушує нелегке життя. Кожен намагається вибороти собі місце
під сонцем, якщо не на ріднині, то на чужині. В першу
чергу, емігрантів приваб
люють спокусливі заробітки, які не порівняти із
більшістю наших мізерних
зарплат. У кожного своя історія — успіх мають не всі,
та комусь вдається знайти
своє щастя в чужій країні.
Талалаївчанка
Оксана
Загурська вперше потрапила
за кордон ще у 2010 році. І
відразу до однієї із найекзотичніших і найпривабливіших європейських країн —
до сонячної Італії. Не тільки
заробітки привабили дівчину
в чужій країні — було й
велике бажання побачити
інший світ. Оксана після
закінчення Прилуцького медичного училища приїхала
працювати в Чернівці, де
жила її тітка. Влаштувалась
медсестрою в дитячу поліклініку. Жителі Західної України
і на той час, коли треба було
мати візу для поїздки в Європу, активно їздили на заробітки за кордон. Подруги, які
вже мали знайомих в Італії,
запропонували їй поїхати
з ними. І хоч перспективи
були не якісь там особливі,
дівчина вирішила спробувати. Як і більшість українських заробітчан, спочатку
працювала доглядальницею
за пристарілими людьми,
згодом влаштувалась медиком у пансіонат. Працювати з
іноземцями, не знаючи мову,
було важко. Та коли вивчила
італійську, стало простіше. А
потім звикла.
У невеличкому містечку
Анкона, що розташоване на
східному узбережжі Адріатичного моря, проживає багато українських заробітчан.
Тож Оксана знайшла там
не лише роботу, а і багато
друзів. А ще — своє жіноче щастя. Італієць Пауло

ЖИТТЯ ЯК Є

Щ АС ТЯ НА ЧУ ЖИНІ
Россіні закохався в карооку
українку з першого погляду.
Згодом одружилися. Приїжджають в Україну, до батьків
Оксани, тепер уже з донькою
Веронікою.
— Обіцяють
приїхати
і цього літа, — розповідає
мама Оксани Ніна Володимирівна. — Зятю у нас
подобається. Внучка хоч
ще маленька, та вже має
тут своїх друзів і скучає за
ними. А минулого року ми
з чоловіком теж побували
в гостях у дітей. Побачили

таку чудову країну, містечко
Анкона і дім наших дітей.
Анкона вся у квітах, барвистій зелені — вони всюди на
газонах, балконах будинків,
вздовж вулиць, які напрочуд
чисті і впорядковані, бо там
щоденно збирають сміття.
Будинки невеликі і всі охайні
та привабливі. У підніжжі гір
розкидані невеличкі села,
де всі будинки вкриті червоною черепицею. Присадибні
ділянки невеликі, на них господарі вирощують для себе
овочі та садовину. У кожного

СТАТИСТИКА
ШЛЮБИ З ІНОЗЕМЦ ЯМИ

У 2017 році з 5,6 тис. зареєстрованих в області шлюбів
4% (або 248 шлюбів) були укладені між громадянами України та представниками інших країн. Проти 2016 року кількість таких шлюбів скоротилася на 19%.
Обранцями 209 українок стали громадяни Грузії (43),
Азербайджану (29), Російської Федерації (15), Туреччини
(14), Ірану (12), Білорусі (11), Ізраїлю та Німеччини (по 7),
Вірменії (6), Польщі (5), Молдови, Іраку (по 4) тощо.
Наші чоловіки поєднали свою долю з 39 громадянками
інших країн, серед яких 17 наречених були з Російської Федерації, 9 — з Білорусі. Також українці одружилися з жінками ще з 10 країн світу.
Крім того, 21 шлюб укладено між іноземними
громадянами.
Головне управління статистики в області.

СЛУЖБА – 101

Н Е ЗІ ПСУ Й ТЕ СВЯТА
З початком травневих вихідних українці масово вирушають на природу. І не лише
подихати свіжим повітрям та
відпочити від господарчих
справ, але й смачно поїсти,
а це каша, шашлики… Звідси й небезпека через використання відкритого вогню.
Саме тому рятувальники
застерігають громадян від
необережного поводження з
вогнем на природі у святкові дні. Суха рослинність та
вітер можуть стати лихом через недопалок чи сірник.
Щоб уникнути пожеж на
відкритій території, в тому
числі лісових, слід дотримуватися таких правил:
••обгороджуйте та розчищайте місце розпалення
багаття;
••не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою
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рослинністю;
••не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову
підстилку;
••стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
••не створюйте смітники
в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
••приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.
Якщо ви відпочиваєте
поблизу водойм — не дозволяйте дітям самим бавитися
біля ставків, річок та уважно
слідкуйте за їхніми діями під
час відпочинку.
Пам’ятайте, що безпека
вашого відпочинку — у ваших руках.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника
РС УДСНС в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30
2 травня — с. Шевченкове, вул. Шевченка; с. Красний
Колядин, вул. Кооперативна, вул. Низова.
3 травня — с. Красний Колядин, вул. Левівський Шлях,
ТОВ «Красноколядинське» (вагова).
4 травня — с. Красний Колядин, вул. Кооперативна;
с. Українське, с. Займище (села повністю).
5 травня — с. Красний Колядин, вул. Жовтнева; смт Талалаївка, вул. Садова, 5 (9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

на городі ростуть помідори,
огірки, кавуни. Фруктові сади
рясніють апельсинами, мандаринами, хурмою, є і яблука. Зими на побережжі не
холодні, сніг лежить лише в
горах. Новий рік там особливо не святкують. Ці дні в них
робочі. Головне свято року
— Різдво. До нього готуються по-особливому — дерева
і тераси прикрашають гірляндами, на вулицях влаштовують феєрверки.
В Анконі всюди можна
почути українську мову: на
вулиці, на ринку, на пляжі. І
ніщо, здається, не порушує
спокійне, розмірене життя
тамтешніх мешканців, хіба
що гуркіт вулкану, який час
від часу нагадує про себе.
З нетерпінням чекають
Ніна Володимирівна і Віталій
Іванович Загурські кожного
літа, коли знову до них приїдуть дорогі гості і защебече
на їх подвір’ї маленька Вероніка, даруючи дідусю і бабусі
своє тепло. Їм, як і всім батькам, радісно бачити свою
доньку щасливою. Щастя —
воно і є щастя, нехай і на чужині. Адже завдяки сучасним
засобам зв’язку, чужі далекі
країни, де живуть наші рідні,
стають ближчими.
Віра КЛИМОВА.

Днями жителі Старої Талалаївки попрощалися із своїм
односельцем Володимиром Миколайовичем ЮЩЕНКОМ.
Бриніли сльози на очах у кожного, бо відхід у інші світи цієї
унікальної людини — втрата для всього села. Своїм талановитим співом, своєю вдачею він дарував односельцям
радість. Ця втрата невимовно тяжка для колективу СБК,
учасників художньої самодіяльності, адже Володимир Миколайович був неповторною особистістю. Низько схиляємо
голови перед його світлою пам’яттю.
ВИКОНКОМ Староталалаївської
сільської ради, УЧАСНИКИ сільської
художньої самодіяльності.
Відійшла у вічність колишня працівниця бухгалтерії ТОВ
«Україна» Ганна Миколаївна ПИЛИПЕНКО з Корінецького.
Сумуємо і щиро співчуваємо її чоловіку Андрію Сергійовичу,
дітям, внукам, рідним та близьким покійної.
ДИРЕКЦІЯ ТОВ «Україна».
Колектив працівників ТОВ «Красноколядинське» глибоко співчуває водію господарства Сергію Андрійовичу Пилипенку і його родині з приводу тяжкої, непоправної втрати —
смерті його матері
Ганни Миколаївни ПИЛИПЕНКО.
Колектив Староталалаївської філії Талалаївської ЗОШ
I-III ст. щиро співчуває учителю початкових класів Світлані
Андріївні Загурській і її родині в тяжкому, нерозрадному горі
— смерті її матері
Ганни Миколаївни ПИЛИПЕНКО.
Колектив управління соціального захисту населення висловлює щирі співчуття спеціалісту Богдані Ігорівні Галайко
з приводу тяжкого горя — раптової, передчасної смерті її
мами
Ксенії Анатоліївни ПРИЙМАК.
В родині працівниці аптеки Ольги Миколаївни Вербицької велике горе — раптово і передчасно обірвалося життя її
брата СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА. Щиро співчуваємо, розділяємо біль утрати.
КОЛЕКТИВ ЦРА №151.
Сумні дні переживає родина нашого колишнього колеги Володимира Васильовича Федька, в якого помер батько
Василь Семенович ФЕДЬКО. Прийміть щирі співчуття від
нашого колективу.
КОЛЕКТИВ центральної районної аптеки №151.

На 79-му році обірвалося життя Заслуженого
артиста Казахстану Володимира Миколайовича
ЮЩЕНКА, який проживав
у Старій Талалаївці і багато років радував земляків
своїм пісенним талантом.
Народився він 31 травня
1939 року в с. Сильченкове. У дитинстві з батьками
переїхав до Павлограду,
що в Казахстані. Там у
17 років почав працювати слюсарем на заводі,
служив у армії, а повернувшись, до 1969-го року
працював слюсарем-наладчиком на Павлоградському тракторному заводі. Та із самого дитинства
він був нерозлучний із
піснею. Співав всюди і
старався вдосконалювати свій пісенний талант.
Доля дала йому такий
шанс — наступні 25 років
Володимир Миколайович
присвятив своїй улюбленій роботі солістом-вокалістом у Павлоградській
обласній філармонії. Він
отримав високе звання — Заслужений артист
Казахстану!
Та після розпаду Союзу на початку 90-х життя знову повернуло його
в рідне Сильченкове. Не
просто було обживатися
тут, можна сказати, починати все заново в солідні
літа. Та його незгасний
оптимізм допомагав переживати складнощі, знаходити друзів, однодумців.
Вже на 50-річчя Перемоги
під час великого святкування на селищному стадіоні, Володимир Миколайович заспівав для всіх.
Саме пісні на військову те-

матику йому, дитині війни,
були особливо близькими.
Незалежно від величини і
значимості сцени, Ющенко, співаючи, викладався
сповна. Постійно брав
участь у різноманітних оглядах, конкурсах, просто
концертах. Виступав у хоровій капелі, як соліст. Був
доброзичливим, комунікабельним, жив завтрашнім
днем, а не минулим.
І ось його останній
виступ — звіт Староталалаївського СБК у районному будинку культури,
який відбувся 19 березня.
Володимир Миколайович
співав у чоловічому ансамблі, і, звичайно ж, як
соліст. Був розчарований,
що у програму включили
всього дві пісні у його виконанні. Чекав 9 травня,
щоб від душі наспіватися.
Та не судилося. 19 квітня
його не стало.
Але він довго буде
жити у нашій пам’яті,
пам’яті односельців і тих
численних глядачів, хто
аплодував йому аж до
болю в долонях.
Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Володимира Миколайовича Ющенка і щиро
співчуваємо його рідним і
близьким людям.

Ю. ДЗЮБАН, А. ДУПА, Л. ШЕВЧЕНКО,
С. КАТРУШЕНКО, В. ПОКРИШКА,
П. УЛОЗОВСЬКИЙ, М. ВАРЬОХА, А. ШТИМ,
Г. КОСТЕНКО, Ф. ЮРЦУН, Ф. САГАЙДАК,
В. МОМОТ, В. МАРЧЕНКО, О. ДОРОШЕНКО.
Наші серця сповнені болем і розпачем — надто рано
обірвалося життя нашої куми Ксенії Анатоліївни ПРИЙМАК
із Плугатаря. Плачемо і горюємо за Тобою. Щиро співчуваємо в тяжкому горі чоловіку, дітям, внукам і всім рідним
покійної.
Куми АДАМ’ЯК, ЛОБАНЬ, БУРДА, НЕСИН.
У нашої сусідки по будинку Світлани Андріївни Загурської непоправне горе — після важкої, виснажливої хвороби пішла із життя її мама Ганна Миколаївна ПИЛИПЕНКО.
Щиро співчуваємо та розділяємо біль гіркої втрати із нашими сусідами.
СУСІДИ із 5-поверхівки по вул. Садова в Талалаївці.
Непоправна втрата у родині наших сусідів по будинку
Володимира Васильовича та Світлани Анатоліївни Федьків
— помер його батько ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ. Співпереживаємо разом із вами і висловлюємо свої щирі співчуття.
ЖИТЕЛІ буд. по вул. Центральна, 51-В у Талалаївці.
У родині нашого кума і хрещеного Сергія Андрійовича
Пилипенка з Корінецького — тяжка, непоправна втрата —
померла його мама ГАННА МИКОЛАЇВНА. Сумуємо разом
із вами і щиро співчуваємо.
Куми КОМЛИК, РОГОВІ, хрещениця АЛІНА і її сім’я.
Обірвався земний шлях жінки доброї, щирої, порядної,
невтомної сільської трудівниці, прекрасної матері, справжньої берегині роду Ганни Миколаївни ПИЛИПЕНКО з Корінецького. Сумно і боляче, що відходять із життя такі люди.
Висловлюємо глибоке співчуття родині покійної — сину
Сергію, доньці Світлані із сім’ями.
Сім’я ПРИГАРИ.
Невблаганна смерть обірвала життя нашого кума Василя Миколайовича ЛОБОДИ з Талалаївки — хорошого
сім’янина, люблячого батька, доброго господаря. Сумуємо і
щиро співчуваємо дружині покійного Галині Михайлівні, його
донькам із сім’ями, всім рідним та близьким. Царство небесне Василю Миколайовичу і вічна пам’ять.
Сім’ї ШІДЛОВСЬКИХ, СОЛЯНИК.
Безмірне горе спіткало родину нашої куми Богдани Ігорівни Галайко з Талалаївки — пішла із життя її найрідніша
людина, мама Ксенія Анатоліївна ПРИЙМАК. Щиро співчуваємо Богдані Ігорівні, розділяємо з нею і всіма рідними та
близькими покійної біль непоправної втрати.
Куми КАРПЕНКИ і СЛІПКО.
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ПРОДАМ

Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по
вул. Народна, 10 в Талалаївці.
Тел. 096-811-84-31, 096-847-00-84.
Добротний БУДИНОК на центральній дорозі у Дмитрівці 110 м2 (жила площа 79 м2). Будинок одного хазяїна на
2 входи, є вода, опалення електричне, газове і пічне. Двір
45×45 м перегороджений на господарський і парадний, є колодязь, гараж, сарай, погріб, літня кухня, сад. Город 0,35 га
та 0,25 га сусіднього двору приватизовані.
Тел. 067-729-92-70, 095-370-72-48.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня, гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь,
великий сад плодових дерев, підведена електромережа
380 В. Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА у Талалаївці: є газ, вода, надвірні будівлі. Поряд ставок, парк. Тел. 098-843-01-49.
ПІВБУДИНКУ з надвірними будівлями по вул. Енергетиків, 14/2 в Талалаївці. Загальна площа 0,15 га, город 0,10 га.
Ціна за домовленістю. Тел. 098-409-91-61 (Юрій).
САДИБА по вул. Лугова, 18 у Талалаївці: хата, господарські будівлі, газ, вода, город 0,07 га.
Тел. 096-330-46-55.
САДИБА в смт Талалаївка 0,11 га приватизована, будинок 78,9 м2 (опалення газове і дров’яне), сарай, погріб,
гараж, телефон, колодязь у дворі. Тел. 099-056-26-49.
ХАТА на розбір дерев’яна, обтягнута цеглою; ВУЛИКИ
б/у з рамками; кормові БУРЯКИ. Тел. 098-957-43-66.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2107 1999 року випуску, колір зелений. Тел. 097-047-58-98.
МОТОЦИКЛ ІЖ Юпітер-5, СІЧКАРНЯ ручна, дві КОЗИ.
Тел. 050-909-42-21.
СКУТЕР у с. Стара Талалаївка. Тел. 096-556-99-57.
ПРОДАМ МОПЕД «Дельта», свердлильний ВЕРСТАТ
2М112, ПЛУГ однокорпусний з передплужником (до китайських тракторів), настільна ЦИРКУЛЯРКА (без фуганка).
КУПЛЮ ВАГИ механічні або поштові.
Тел. 096-230-48-60.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Тел. 097-268-41-71.
Корейські ПОРОСЯТА.
Тел. 095-358-30-12, 096-162-75-97.
БДЖОЛОСІМ’Ї, одна рамка РОЗПЛОДУ (500 грн.),
МАТКИ молоді торішні породи Бакфаст, Карніка і Карпатка,
ВУЛИКИ нові на 22 рамки. Тел. 098-872-10-09.
ПИЛОК 2018 року, МЕД. Тел. 097-697-55-38.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 050-245-18-66.
Кормові БУРЯКИ в Талалаївці. Тел. 096-173-42-25.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
ПОМІНЯЮ ПШЕНИЦЮ
на КАРТОПЛЮ крупну.
ПРОДАМ
сортову
КАРТОПЛЮ.
Тел. 098-204-29-29.

ПРОДАМ ПІСОК, б/у
ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ,
ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, бій цегли.
КУПЛЮ ПРИМІЩЕННЯ
під розбір.
Тел. 098-423-93-05,
097-267-16-10,
066-048-34-70.

1 ТРАВНЯ виповнюється три
роки відтоді, як на 91-му році свого життя пішов за вічну межу Федір
Федорович ЦИГАНЕНКО з Талалаївки. Він був простою,
безмежно працелюбною людиною, яка присвятила себе
механізаторській справі. Більше 40 років, працюючи на різних механізмах, вирощував врожаї сільськогосподарських
культур на ланах давно зниклого з мапи району радгоспу
«Барсуківщина». Його механізаторську майстерність керівництво радгоспу та району відзначали різними трудовими
відзнаками. За самовіддану працю на благо рідного радгоспу, нашої України Федір Федорович був нагороджений трьома медалями та орденом «Знак Пошани».
Світлу пам’ять на землі залишив про себе мій брат і у
своєї рідні, і у тих колег, з якими працював поряд багато літ.
Згадаймо ж разом його у третю річницю з дня смерті теплим
спогадом і добрим словом. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю світлої людини! Царство небесне Тобі і вічна
пам’ять.
Брат Григорій ЦИГАНЕНКО.

27 квітня 2018 року

КУПЛЮ

6 травня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

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).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
ТЕЛЯТА, КОРОВИ, КОЗИ, ВІВЦІ, БИКИ. Доріз цілодобово. Тел. 097-609-85-78.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
БИКІВ через ваги живою вагою від 130 кг до 1 тонни, а
також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ (м. Суми).
Тел. 098-415-96-02, 066-820-16-04.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-12, МТ-16, М-61, М-62;
ДОКУМЕНТИ і ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
ПРИЛУЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ запрошує на навчання на спеціальності «Лікувальна справа» та «Сестринська справа».
Мінімальна кількість балів ЗНО — 100 балів або 4 бали
— свідоцтво про базову освіту.
Перспективи працевлаштування випускників — у лікувальних установах, фітнес-центрах, реабілітологами, масажистами, косметологами, приватна діяльність.
Мають змогу продовжити навчання у ВНЗ України із
II курсу та у Польщі (на основі угод про співпрацю).
Безкоштовні підготовчі курси; забезпечення гуртожитком.
Наша адреса: м. Прилуки, вул. Київська, 243. Довідка за телефоном: (04637) 4-21-09; 3-40-76. Сайт училища pmu.at.ua

КУПЛЮ

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

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.
Я, Бенько Анна Іванівна, жителька смт Талалаївка, прошу вибачення у громадянина Роботаєнка В. Р.,
жителя с. Харкове, за нанесення йому матеріальних
збитків та щиро розкаююсь
у вчиненому злочині.

Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

ПОДРІБНЮЄМО ГІЛЛЯ

20 КВІТНЯ минуло півроку, як назавжди пішов із життя
наш дорогий чоловік, батько і дідусь Петро Григорович
СТЕЦЕНКО з Болотниці. Минуло вже півроку, та не минає
пекучий біль утрати. Немає у світі слів, щоб передати наше
горе, плач сердець, крик душі. Сама печаль повисла над
землею. Дуже важко нам без Тебе, забути немає сил, а повернути неможливо. Спи спокійно, наш дорогий, Царство
небесне душі Твоїй.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

ВІКНА і ДВЕРІ

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

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.

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).

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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).

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
Кафе «Міраж» (2-й поверх триповерхівки в Талалаївці)
потрібен КУХАР. Тел. 050-877-81-29.

на дрова (подрібнювачем) або ДОПОМОЖЕМО
ВИВЕЗТИ.
Тел. 097-887-48-90,
095-358-46-98.

Колектив виробничого управління житлово-комунального господарства висловлює глибоке співчуття
колишньому водію управління Володимиру Олександровичу Ярмошу з приводу тяжкої втрати — смерті дружини
ГАННИ ПЕТРІВНИ.

ПРОДАЄТЬСЯ

У родину нашої колишньої колеги, вчительки-пенсіонерки Галини Михайлівни Лободи увірвалося непоправне горе — передчасно пішов із життя її чоловік ВАСИЛЬ
МИКОЛАЙОВИЧ. Щиро співчуваємо Вам, донькам Світлані, Наташі, Юлі, Валі, внукам, всім рідним і близьким,
розділяємо біль гіркої втрати, підтримуємо у важкий для
вас час. Царство небесне його душі, а тілу земля пухом.
Педагогічний КОЛЕКТИВ Талалаївської школи,
вчителі-пенсіонери.

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

3 ТРАВНЯ
минає 10 років, як пішла
у вічність наша дорога мама, бабуся,
дружина Ніна Михайлівна РЯБЧУН з
Українського. Тяжка хвороба відібрала
здоров’я, а безжальна смерть вирвала з
життя. Як же хотілося Тобі жити, посміхатися, нас любити, та зупинилося Твоє
добре серце, а ми не в силах були щось
змінити. Ніколи вже не побачимо Тебе,
мамо, не почуємо добрих слів, не відчуємо ласки Твоєї. Не висловити всю глибину горя й смутку, які
живуть у наших серцях. Важко й скорботно нам цими травневими днями.
«Пішла від нас Ти дуже-дуже рано. Ніхто не зміг Тобі допомогти. Залишились у душах біль і рана, поки живі ми, з
нами завжди Ти…»
Зі сльозами на очах щодня згадуємо Тебе, низько схиляємо голову над рідною могилою. Хай земля Тобі, мамо, буде
лебединим пухом, а душі — вічний спокій і Царство небесне.
Усі, хто знав і пам’ятає Ніну Михайлівну, пом’яніть добрим
словом.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

2 ТРАВНЯ — рік світлої пам’яті нашої незабутньої сестри Ніни Василівни БУХНО з Чернецького. А серце не
вірить, душа не сприймає, що серед
живих Тебе вже немає. Свідомість до
спокою кличе, а серце щемить і щемить,
Тебе, наша рідненька і люба, довічно не
зможем забуть ні на мить. Хто забув, —
згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть.
Вічно сумуючі СЕСТРА та її сім’я.

ЛІКУВАННЯ

П’ЯТЬ років без мами… Нашої найріднішої і незабутньої Надії Іванівни
ЛИСЕНКО із Красного Колядина не
стало 1 травня. Немає таких слів, щоб
вимовити наш біль і печаль. Ти пішла
із життя, залишивши нас у розпачі, дім
став порожнім, а життя втратило ту радість, яку ми всі мали із мамою. Ти пішла від нас дуже рано, ніхто не зміг Тебе
врятувати, наша рідненька, Ти нам пробач… Скільки б часу не минуло, Ти вічно
житимеш у наших серцях і пам’яті. Рідненька наша! Уклін
наш Тобі до землі, дякуємо, що Ти була з нами і що зробила для нас. Твій життєвий шлях залишив яскраві спогади і
частину Твоєї душі в кожному з нас. Царство Тобі небесне
і вічна пам’ять.
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ.

У нашій дружній класній сім’ї непоправне горе —
передчасно відійшов у вічність Василь Миколайович
ЛОБОДА. Плачеться й горюється, нам не забути Тебе,
Васю, ніколи. Тужимо і співпереживаємо разом із дружиною, дочками їхню непомірну втрату.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської школи
1970 року.
Непоправне горе спіткало родину нашої однокласниці Наталії Василівни Лободи з Талалаївки — передчасно
відійшов у вічність її батько ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ.
Важко знайти слова, які б змогли зменшити душевний біль
від втрати рідної людини. Щиро співчуваємо і розділяємо
біль важкої втрати з рідними та близькими покійного, а Василю Миколайовичу Царство небесне.
ОДНОКЛАСНИКИ Талалаївської школи 2000 року
випуску, БАТЬКИ, класний керівник Г. М. П'ЯНОВА.
Передчасно обірвався життєвий шлях нашого доброго
товариша Василя Миколайовича ЛОБОДИ з Талалаївки. Непомірна втрата для дружини Галини Михайлівни,
доньок. Глибоко сумуємо і співпереживаємо разом зі всіма рідними і близькими, а покійному — Царство небесне
і вічна пам’ять.
Сім’я Ю. С. і Л. М. СЕМИЧ із Запоріжжя.
Одна мить — і перестало битися серце. Стискає душу
непроханий безмежний жаль. Глибоким болем пронизала
наші серця звістка про відхід в інший світ нашої колеги,
жінки щирої душі, яку ми всі поважали за її поради, мудрість, працелюбність — Ніни Миколаївни ТОПЧІЙ. Сумуємо, висловлюємо щирі співчуття сестрі Лідії Миколаївні та її родині. Царство небесне Ніні Миколаївні, а її добрій
душі — рай на небесах.
Колеги по роботі в колишньому підприємстві
громадського харчування О. В. ОВЧАРЕНКО,
Н. П. НОВІКОВА, К. І. СТОРЧАК, Н. М. МАНЬ,
Г. І. СВИРГУН, Н. В. ФІЛОН.
Не стало нашої сусідки Ніни Миколаївни ТОПЧІЙ із
Талалаївки. Щиро співчуваємо в тяжкому горі сестрі Лідії
Миколаївні та її сім'ї з приводу непоправної втрати.
СУСІДИ з вул. Лугова.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

НАМ Є ЗА ЩО НИМ
ГОРДИТИСЯ

Пам’ять без берегів. Володя Бахмач, Володимир
Степанович. Мій односелець, одноклубник по сільській футбольній команді,
справжній патріот України,
який найцінніше — своє
життя — віддав у боях за її
свободу і територіальну цілісність. І хіба він не заслужив, щоб ми його пам’ятали
і вшановували?!
Нашою пам’яттю є і в
тому числі футбольний турнір-розіграш іменного кубка
земляка-героя, котрий традиційно проходить у Понорах о цій порі і відкриває в
селі новий футбольний сезон. Він носить ще й патріотично-виховний процес для
підростаючого покоління, бо
участь у ньому останнім часом беруть саме юні любителі шкіряного м’яча. Так було,
зокрема, торік, так буде і
тепер, а саме у суботу 12
травня. Вшанувати пам’ять
Володимира Бахмача, вклонитись перед нею і покласти квіти на могилі героя та
розіграти іменний кубок у
гарячих баталіях на сільському стадіоні запрошуються
команди юних футболістів з
усіх шкіл району, в тому числі
й дівчачі колективи з райцен-

тру, Плугатаря, Корінецького, Чернецького та інших
сіл. Буде наша традиційна
понорівська гостинність із
наваристою смачною кашею
і солодким столом, буде й
дещо видозмінена формула
змагань. Криється вона ось у
чому: чемпіоном торішнього
турніру вийшла команда Липівської школи і отже цього
року у матчі за суперкубок
вона зустрінеться вже з переможцем нинішніх змагань
(суперкубковий
поєдинок
відбудеться 19 травня); якщо
ж липівці знову підтвердять
свій чемпіонський титул, то
їх суперником у двобої за
суперкубок стане команда,
яка посяде 12 травня друге
місце.
Хотілося, щоб до цього
спортивно-патріотичного заходу долучилися спонсори
і всі небайдужі люди, такі,
як підприємець із Талалаївки Сергій Чубарь, котрий,
спасибі йому, щоразу надає
спонсорську допомогу в проведенні турніру. Вшануймо
Володю Бахмача! Це буде
найкраща наша пам’ять і
вдячність за його подвиг.
Віктор КАРПЕНКО,
організатор турніру.
с. Понори.

ПРИРОДА І МИ

УВАГА, НЕРЕСТ-2018!

З метою забезпечення охорони та сприятливих
умов для нересту і збереження місць природного
відтворення
(нерестовищ)
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах наказом Чернігівського
рибоохоронного патруля від
19.03.2018 №30-од
ЗАБОРОНЕНО:

будь-яке рибальство та пересування будь-яких плавзасобів, крім суден спеціально
уповноважених органів, які
здійснюють охорону водних
біоресурсів, на період масового ходу і нересту в підконтрольних рибогосподарських
водних об’єктах у такі строки:
••з 6 квітня до 14
червня включно — у всіх
водосховищах;
••з 6 квітня до 5 червня
включно — р. Дніпро;
••з 6 квітня до 25 травня
включно — у всіх інших річках в корінних водах;
••з 6 квітня до 4 липня
включно — у новостворених
водних об’єктах, а також у
придатковій системі річок та
інших водних об’єктах;
••з 1 квітня до 15 червня включно і з 15 серпня
до 15 вересня включно
— лов раків у водоймах, що
підконтрольні
управлінню
в період виношування ікри,
першої і другої линьок;
••проводити у рибогосподарських водних об’єктах
та в прибережних захисних
смугах видобуток гравію і піщано-ракушкової суміші, будівельні, днопоглиблювальні, вибухові, бурові, інші види
гідромеханізованих робіт.
Згідно з нормами ст. 39
ЗУ «Про тваринний світ» у

період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня
до 15 червня, забороняється проведення робіт та
заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою
(стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних
суден, проведення ралі та
інших змагань на транспортних засобах).
ДОЗВОЛЕНО:
любительське
рибальство
однією поплавковою або
донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега:
••ставок
в
урочищі
«Парк» Талалаївської селищної ради Талалаївського
району.
За порушення заборони
передбачена
адміністративна відповідальність у
вигляді штрафу від двох до
десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За лов водних біоресурсів із
застосуванням заборонених
знарядь лову визначений
штраф у розмірі від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією
знарядь і засобів вчинення
правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих
біоресурсів.
Якщо ви стали свідком
порушення
природоохоронного
законодавства,
просимо повідомити про
це Чернігівський рибоохоронний патруль за вказаними номерами «гарячої
лінії»:
099‑112‑13-44
та
(0462) 93-75-57.
Чернігівський рибо
охоронний патруль.

ПОДЯКА

Горе прийшло в нашу
сім’ю несподівано. Ніхто не
думав, що прилетить до нас
сумна звістка про раптову
смерть дорогого нам чоловіка, тата і люблячого дідуся
Віктора Петровича Івженка.
В нашій неосяжній біді нас
підтримали і прийшли провести в останню дорогу рідну
нам людину багато людей —
куми, друзі, колеги покійного,

наші дорогі сусіди. Безмежно
вдячні кожному за моральну
і матеріальну підтримку в ці
важкі для нашої родини дні.
Нехай біда обходить ваші
оселі. Будемо пам’ятати і
завжди згадувати нашого Віктора Петровича щирим, добрим словом і молитимемося за його Царство небесне.
Валентина ІВЖЕНКО і
донька із своєю сім’єю.

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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

Нафтога зовидобувне
управління «Чернігівнафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»
інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля.
1. Інформація
про
суб’єкт господарювання
Юридична адреса: пров.
Несторівський, 3-5, Шевченківський р-н, м. Київ, 04053, Україна, +38(044)506-10-03. Адреса реєстрації відокремленого
підрозділу: вул. Вокзальна, 1,
м. Прилуки, Чернігівська обл.,
17500.
2. Планована діяльність,
її характеристика, технічні
альтернативи
Продовження видобування на Тростянецькому родовищі корисних копалин (нафта,
газ, розчинений у нафті). Дослідно-промислова експлуатація родовища проводиться
з 1982 року, а промислова з
1992 року.
Технічна альтернатива:
Технічна
альтернатива
зазначеної планованої діяльності відсутня, оскільки Тростянецьке родовище в промисловій експлуатації на підставі
спеціального дозволу на користування надрами №1858
від 26.04.1999 року, виданого
Державною службою геології
та надр України терміном на
20 років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності
Тростянецьке
родовище розташоване на території Тростянецької сільської
ради Ічнянського р-ну Чернігівської області. Державний
акт договору оренди серія
І-ЧН №001652, реєстраційний №131 (рішення від
29.12.2001 р.), гірничий відвід
№2282 від 12.10.2012 року. На
території Ічнянського району в
межах гірничого відводу промислові споруди відсутні.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива:
Враховуючи межі Тростянецького родовища, межі
гірничого відводу №2282 від
12.10.2012 року (безстроковий) — 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 у місцеві бюджети (в
т. ч. сплата рентних платежів),
допомозі органам місцевого
самоврядування в ремонті
доріг, мостів, очищенні русел
річок та потічків і т. п.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Тростянецьке
родовище відкрите у 1973 році, в
дослідно-промислову експлуатацію введене у 1982 році,
а промислову експлуатацію
з 1992 року. Промислово-
нафтонасиченими є пласти продуктивних горизонтів
В-21, В-26. Площа гірничого
відводу 4,47 км2. Станом на
01.01.2017 р. на родовищі
пробурено 5 розвідувальних
свердловин, 4 з яких ліквідовані. Розробка родовища почалась у 1982 році свердловиною №2 з горизонту В-21. За
час експлуатації з горизонту
видобуто 65,0 тис. тонн нафти,
219,9 тис. тонн рідини та 3,57
млн м3 розчиненого газу. В лютому 1997 року свердловина
№2 переведена на горизонт
В-26, у 2001 – 2006 роках знаходилась в п’єзометричному
фонді, з 2011 — переведена у
горизонт В-21. На кінець року
обводненість досягла 100%,
свердловину переведено у
фонд п’єзометричних для
спостереження за пластовим
тиском по горизонту В-21. У
2018 році розробка родовища
не велась. З початку експлуатації відібрано 65,98 тис. тонн
нафти.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за альтернативами:
Дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання
об’ємів дозволених викидів в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, дотримання вимог щодо хімічного складу вод, що закачуються
у пласти з метою підтримки
пластового тиску, визначення та контроль їх сумісності з
пластовими водами родовища, проведення спостережень
за впливом діяльності на поверхневі та підземні води. В
процесі ведення виробничої
діяльності дотримуватись погоджених та відведених меж
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 підготовка і захист
території за альтернативами
На 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
грунтових вод, грунту, ландшафту на території, що перебуває під впливом експлуатаційних об’єктів родовища.
Підприємство
сертифіковане, дотримується вимог ISO
9001:2000, OHSAS 8001:1999,
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 відстані 2,7 км від Тростянецького родовища знаходиться дендрологічний парк
«Тростянець». Потенційними
джерелами забруднення грунтів, 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 зазначити
можливе вилучення земельних ділянок та забір води з
водозабірних споруд. Сфера,
джерела та види можливого
впливу на довкілля заінвентаризовані та обліковуються на
території ведення діяльності
в Ічнянському районі Чернігівської 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 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 планованої
діяльності 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
в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля
Протягом 20 робочих днів
з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на 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 із 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
в 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 (експлуатація) корисних копалин
— вуглеводнів (нафта, газ,
розчинений у нафті) на Тростянецькому родовищі, що видається Державною службою
геології та надр України.
15. Усі зауваження та
пропозиції
громадськості
до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати
до Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова адреса:
вул. Шевченка, 7, м. Чернігів,
14000, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua,
(тел./
факс. (0462) 675‑085, контакт
на особа: Ганжа Валентина
Юріївна.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

У ТАЛАЛАЇВСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ –
НОВИ Й А ВТОМОБІ Л Ь

СПОРТ

НАШІ ОЛІМПІЙЦІ

Нещодавно учні 11 класу
Талалаївської школи брали
участь в обласній олімпіаді
з фізичної культури, яка проходила на базі Чернігівського
педуніверситету. І не просто
взяли участь, а здійснили
справжній фурор. До складу
нашої олімпійської команди,
що представляла Талалаївську ОТГ на цих змаганнях,
ввійшли Костя Самойленко,
Станіслав Рябчун, Аміна Чи-

ЗГІДНО з розподілом спеціалізованих
транспортних
засобів між регіональними
управліннями поліції та розпорядженням начальника головного управління поліції в
області, новий спеціалізований оперативний автомобіль

марки СКС (Renault Duster)
було виділено Талалаївському відділенню поліції. Нове
авто надано в розпорядження патрульних поліцейських,
які цілодобово несуть службу по охороні громадського порядку, беруть участь у

27 квітня 2018 року

рва і Таня Сердюк. Змагання
складались із шести етапів.
Це — гімнастика, туризм,
легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол. На окремих етапах наші юні спортсмени завоювали призові
місця в таких дисциплінах:
Костя Самойленко — перше
місце в гімнастиці, друге в
легкій атлетиці та третє в туризмі, Аміна Чирва — друге
місце у волейболі, Станіслав

Рябчун — друге місце у футболі. І в підсумку загальне
перше місце серед хлопців
виборов наш Костя Самойленко. А серед дівчат друге
місце підкорилось Аміні Чирві. Вітаємо нашу спортивну
гордість з цим успіхом. Готував юних спортсменів до цих
змагань вчитель фізкультури
Талалаївської школи Вадим
Лакиза.
Сергій МИХНО.

проведенні оперативно-розшукових робіт, попередженні
злочинності та правопорушень на території району.
Руслан ХОМЕНКО,
т. в. о. начальника
Талалаївського відділення
поліції.

ЗНАЙ НАШИХ!

«ОЛІМПІЙСЬК Е ЛЕ ЛЕЧЕНЯ»

У Чернігові багато років
поспіль проходить Всеукраїнський спортивно-масовий
захід серед дітей «Олімпійське лелеченя». Цьогоріч
змагання відбувалися одночасно в 33-й і 28-й школах
міста. До участі запрошувались команди з районів та
містечок області. Декілька
тижнів у Липівській школі кипіла робота з підготовки до
поїздки. Малювали плакати, вибирали та оформляли
фото на спортивну тематику,
вчили вікторину, готували виступ — презентацію команди. І, звичайно, тренувались
проходити естафету на час
та грали у волейбол.
І ось 21 квітня, 33-я школа, реєстрація учасників,
скрупульозна перевірка документації. У спортивному
залі вишикувались всі команди — учасники змагань.
З вітальним словом звернулась до присутніх директор
Департаменту сім’ї, молоді
та спорту облдержадміністрації Н. П. Лемеш. Внесли олімпійський вогонь
та прапор олімпіади. Були
присутні спортсмени на чолі
з паралімпійським чемпіоном з лижного спорту Ігорем
Рептюхом.
Нашу команду «ЮКОР»
включили в I групу, в якій
були суперники з Чернігова,
Ріпок та Ічні. Перший етап —
презентація. Судді ретельно
оцінювали і ставили бали за
плакати, фото, зовнішній вигляд учасників, змістовність
виступу. Хлопці в синіх формах із жовтою символікою
виглядали чудово. Гроші на
придбання форми виділив
голова Талалаївської ОТГ
Юрій Величко. Аплодисментами глядачі підтримали
виступ команди під час виконання шпагату Вікторією
Пугач та Іриною Кононіченко.
Піраміди судді навіть фотографували. Відзначили вірші
про спортсменів Чернігівщини. Спасибі Ірині Пелещук за
допомогу.
Наступним
змаганням

була естафета, що включала
«гладкий біг», «снігоступи»,
«кенгуру», «каракатицю», ведення футбольного і баскетбольного м’ячів, «теніс». Естафету пройшли за 1 хв 43 с
і зайняли II місце. Під час
виконання завдання «вікторина» діти показали добрий
результат, адже 283 питання
і відповіді на них заучували
тривалий час. А. Б. Грабина
результатом задоволена.
Жорсткі
волейбольні
змагання розпочались між
нашою командою та ровесниками з Чернігова. Подачі
Богдани Федусь та гра на три
Романа Месеври, Володимира Лута, Павла Грабини змусили понервувати противника. Результат гри 15:3. А ось
наступна команда з м. Ріпки
показала кращу гру. Видно
було спортивну зіграність колективу. Рахунок 16:14. Тренерські зусилля Я. В. Кобиша
принесли нам II місце.
Нарешті,
хвилююча
мить нагородження. Ніна
Лемеш почала церемонію
з найнижчих місць. Емоції
зашкалювали. Ми — в трійці

призерів! Результат: II місце
в обласному етапі Всеукраїнського спортивно-масового
заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя – Olympic
move UA». Нагороджені кубком, медалями та грамотами
відділення НОК України в
Чернігівській області та цінними подарунками: енциклопедією Олімпійського спорту,
щоденниками, м’ячами, скакалками, футболками та цукерками. Цінним подарунком
нагороджений
найменший
учасник Максим Довгаль.
«Олімпійське
лелеченя» сприяє вихованню учнів
на гуманістичних цінностях
олімпійського руху — дружбі,
взаємоповазі, солідарності,
благородстві, досконалості;
формуванню навичок і культури здорового способу життя, залученню до активних
занять фізичною культурою
та спортом, підготовці до високопродуктивної праці.
Щиро дякуємо за моральну та матеріальну підтримку Ю. Є. Величку, О. П.
Плюті, Л. Д. Колесник.
Світлана ПУГАЧ.

На фото: Костя САМОЙЛЕНКО, Таня СЕРДЮК, Аміна ЧИРВА, Станіслав РЯБЧУН
із вчителем Вадимом ЛАКИЗОЮ (по центру).

ВИХІДНІ У ТРАВНІ
Травневі свята у
2018 році принесуть
кілька додаткових вихідних для українців.
Згідно із календарем
вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні
українці будуть мати
три додаткових вихідних — 1, 9 та 28 травня.
Календар свят 2018
передбачає 10 вихідних
у травні, включаючи святкові дні і звичайні вихідні.
Оскільки 1 травня — День
міжнародної солідарності
трудящих — припадає
на вівторок, Кабінет Міністрів прийняв рішення
перенести робочий понеділок 30 квітня на суботу
5 травня.
Таким чином, українці будуть відпочивати 28,

29, 30 квітня та 1 травня.
Але субота 5 травня буде
робочим днем.
Вихідним буде 9 травня — День перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, який припадає
Потрібна
ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ для літнього
подружжя у Талалаївці.
Тел. 098-613-96-70,
098-623-70-14.

на середу.
День Святої Трійці у
2018 році припадає на 27
травня — неділю. Вихідний переноситься на понеділок — 28 травня. Таким
чином, українці матимуть
три вихідних поспіль — 26,
27 та 28 травня.
Окрім того, робочі дні
5 та 8 травня будуть скорочені на 1 годину.

ПРОДАМ

Дитячий ВЕЛОСИПЕД на вік до 10 років. ДОПОМОГА
на садіння городів. Тел. 096-342-32-46.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Виконавчий комітет та депутатський корпус Поповичківської сільської ради щиро співчуває депутату сільради
Наталії Володимирівні Ярмош та її родині у тяжкому непоправному горі — смерті матері
Ганни Петрівни ЯРМОШ.

На фото: жива піраміда принесла нашій команді високі бали.
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