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Баскетбол

Виставка картин   ОГОЛОШЕННЯ     Тел. /факс 975-354

У «Мистецькій вітальні» Чернігів-
ської ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбу-
лося відкриття виставки картин «Жит-
тя ріка чарівна» членкині Чернігівсько-
го народного аматорського об’єднан-
ня художників «Деснянська палітра» 
Тамари ДУДКО – до сімдесятиріччя від 
дня народження.

Ведуча заходу Катерина Мехеда, про-
відний бібліотекар відділу мистецтв, ко-
ротко ознайомила присутніх із біографі-
єю мисткині.   Художниця народилася 21 
жовтня 1947 року в Бахмачі. Шкільне ди-
тинство Тамари з сестрою Валентиною 
минуло в дитячому будинку у Брянську. За 
фахом інженер, Тамара Михайлівна пра-
цювала на Чернігівському радіоприлад-
ному заводі. Пізніше закінчила Всесоюз-
ний заочний університет мистецтв.

Неосяжна краса придеснянських берегів притягу-
вала жінку до себе, виліковувала рани душі, бентежи-
ла та спонукала до творчості. Тож, мабуть, невипадко-
во доля привела художницю до Чернігова – міста її ма-
тері. Саме тут відбулося творче зростання Тамари Ми-
хайлівни, якому допомагали чернігівські майстри пен-
зля Д. Пилипенко, В. Трубчанінов, Т. Федоритенко.

  З 1993 року Тамара Дудко – членкиня Чернігів-
ського народного аматорського об’єднання худож-

ників «Деснянська палітра». Постійно бере участь у 
багатьох обласних та звітних виставках об’єднання. 
Роботи мисткині зберігаютья у приватних колекціях 
України, Польщі, Німеччини, Ізраїлю.

  На виставці картин «Життя ріка чарівна» пред-
ставлено 24 роботи в техніці олійного живопису 
та акварелі – це придеснянські пейзажі, натюр-
морти, портрети й архітектурні перлини Чернігів-
щини.

  Від імені Чернігівського народного аматор-
ського об’єднання художників «Деснянська па-
літра» з вітальним словом виступила його голо-
ва Людмила Бешун: «Щиро вітаємо свою колегу 
з відкриттям цієї чудової виставки, яка обов’язко-
во припаде до душі всім відвідувачам біблі отеки. 
Хочемо побажати міцного здоров’я, подальших 
творчих успіхів та процвітання вашій талановитій 
родині».

  Привітав художницю зі святом її творчості і Єв-
ген Силко, кандидат педагогічних наук, доцент ка-
федри теорії та методики мистецького навчання 
Національного університету «Чернігівський коле-
гіум» ім. Т. Г. Шевченка. Він відзначив, що для сту-
дентів, майбутніх художників-педагогів, дуже важ-
ливо відвідувати такі виставки та ознайомлюватися 

з творчістю старших наставників, бо це дарує натх-
нення на створення власних картин.

Голова Чернігівського клубу творчої інтелігенції 
«Оберіг-Чернігів», членкиня «Деснянської палітри» 
Ольга Качановська відзначила: «Я завжди повторюю: 
бути жінкою-художником – це подвиг. Бо всі ми чудо-
во знаємо, що домашні справи та клопоти від госпо-
дині нікуди не зникають. Художник – це та людина, яка 
у звичайному предметі, явищі може побачити глибин-

ну сутність і передати її через свою творчість. Тамара 
Дудко вдало поєднує і дім, і мистецтво».

 «Сьогодні я вперше побачила ці роботи та по-
знайомилася з художницею, але одразу ж пройня-
лася до неї теплими почуттями, – сказала Людми-
ла Толбаєва, чернігівська майстриня картин із тка-
нини. – Всі ми зростали біля прекрасної річки Дес-
ни з її надзвичайно чарівними краєвидами. На цій 
виставці вони передані чуттєво, емоційно та оригі-
нально».

З відкриттям виставки Тамару Дудко привітали 
рідні, друзі й шанувальники її творчості, а членки-
ня «Деснянської палітри», художниця і поетеса Те-
тяна Тимошенко подарувала ювілярці декілька сво-
їх віршів.

  Тамара Дудко подякувала колективові бібліоте-
ки за допомогу в організації виставки, а всім при-
сутнім – за увагу до її творчості. «Художник і пише 
картини для того, щоби ділитися ними, він не може 
малювати тільки для себе. Якщо твої роботи знахо-
дять відгук у чиїйсь душі, уяві, то це дорогого варте. 
Я дуже щаслива, що одні мої роботи сподобалися, 
декотрі захопили чи зупинили, а деякі, можливо, й 
надихнули. Мені хотілося би, щоби біля моїх картин 
душа людини відпочивала».

Завжди юна і чарівна ріка дитинства Десна й до 
сьогодні наповнює творчість Тамари Дудко ніжними 
та яскравими кольорами, натхненням і чудовими 
образами, що виливаються у світлі та прозорі кар-
тини, помилуватися якими всі жителі й гості міста 
матимуть змогу в ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка протя-
гом місяця.

Катерина СКРИПКА

«Життя ріка чарівна» Тамари Дудко

Баскетбольний сезон у Чернігівській області поступово набирає обертів. Минулої неді-
лі в залі міської ОКДЮСШ господарі, у першому матчі третього туру чоловічого чемпіонату 
області, приймали земляків із «Жовтневого молота-2».

Віце-чемпіони області минулого сезону, ОКДЮСШ, в нинішньому чемпіонаті мають ви-
гляд головних фаворитів – команда є базовою для БК «Чернігів», що виступає у Першій лі-
зі чемпіонату України. Крім того в міжсезонні склад «школярів» поповнився низкою сильних 
баскетболістів. І поки ОКДЮСШ виправдовує свій статус: після двох турів тільки «школярі» 
та чинні чемпіони з БК «Десна» здобули по дві перемоги.

Втім, у переслідувачах «школярів» – ледь не всі учасники чемпіонату, до числа яких вхо-
дять і баскетболісти «Жовтневого молота-2». У другому турі «молотобійці» переграли пер-
шу команду – «Жовтневий молот» (79:73). А тому до дербі проти ОКДЮСШ підходили у гар-
ному настрої.

Ще однією інтригою повинна була стати взаємодія розігруючих «школярів». У міжсе-
зоння ряди ОКДЮСШ поповнив Олег Овчаренко, який у минулому сезоні непогано керував 
атаками «Варягів», при тому, що у складі «школярів» залишився один із найбільш багатообі-
цяючих молодих гравців чемпіонату – розігруючий Денис Заворотний. І кому з гравців дові-
рять місце в основі та як Денис і Олег взаємодіятимуть один з одним, було не до кінця ясно.

БОРОТЬБА БЕЗ ІНТРИГИ

Втім, у стартовому складі ані Олег, ані Денис не вийшли, а обов’язки розігруючого взяв 
на себе ще один новачок «школярів» – Денис Солодовников, який у минулому сезоні захи-
щав кольори «Десни».

«Молотобійці» одразу показали опонентам, що планують нав’язувати боротьбу на 
всіх ділянках поля. Рахунок «школярі» відкрили тільки під кінець першої хвилини й лише зі 
штрафних – відзначився Олексій Рушаков.

Ліміт фолів номінальні гості вичерпали вже до середини 5-ї хвилини ігрового часу. Після 
чого Олександр Хоменко випустив на поле легкий склад. На паркет вийшли Овчаренко, За-
воротний і Дмитро Шапко, які намагалися утікати у швидкі атаки за рахунок довгих передач.

До кінця першої чверті рахунок уже став 23:5 на користь «школярів» і гра, по суті, була 
зроблена.

Свій статус базової команди клубу Першої ліги ОКДЮСШ підкреслювала тим, що гра-
ла у формі... БК «Чернігів». Щоправда, кількість глядачів на трибунах не радувала – вдалося 
нарахувати лише 22 людей. Хочеться вірити, що 9 і 10 грудня, коли в гості до БК «Чернігів» 
приїде БК «Житомир», число уболівальників збільшиться.

У другій чверті гра розсипалася на епізоди. «Школярі» намагалися діяти за рахунок до-
вгих передач і швидких атак, які розігрував трикутник Шапко-Заворотний-Овчаренко. При-
чому функції розігруючого в ньому виконував Овчаренко, а Заворотний та Шапко діяли 
швидше як атакуючі захисники.

Незважаючи на рахунок, «молотобійці» намагалися «огризатися» і на 26-й хвилині гри 
зробили три перехоплення в одній атаці, що закінчилася фолом Романа Ященка – номери 
ОКДЮСШ. На лінію штрафних став Ілля Плевако, який двічі виявився точним. 13:36 не на 
користь гостей.

Закінчилася ж перша половина точним триочковим потраплянням із сиреною у виконан-
ні Євгена Полегенька. Причому кидав розігруючий «молотобійців» зі своєї половини май-
данчика. 46:17 до великої перерви.

У третій чверті, як здалося, ОКДЮСШ грала вже не на повну потужність, але, тим не мен-
ше, змогла збільшити розрив у рахунку: 79:23 після третьої чверті. По суті, головною інтри-
гою заключного ігрового відрізка було – чи зможуть «школярі» набрати гросмейстерські 100 
очок у цьому матчі?

У грі «молотобійців» не видно було цілісності. Гравці не завжди могли розібратися навіть при 
введенні м’яча з-за бокової. А за 3 хвилини 20 секунд до кінця гри ініціативу на себе взяв один із 
найстарших гравців чемпіонату – 51-річний гравець «молотобійців» Максим Демченко. Важкий 
форвард, у кращих традиціях розігруючих, пройшов через увесь майданчик, обігрався з парт-
нером і відправив м’яч у кільце «школярів»: 2 очка.

І все ж 100 очок ОКДЮСШ набрала. Підсумковий рахунок дербі – 104:42 на користь 
«школярів», які завойовують третю перемогу поспіль.

– Завдання на гру було – спробувати поборотися на рівних, але команда не впоралася. 
Захист залишає бажати кращого, крім цього і напад млявий... Загалом, потрібно багато над 
чим працювати. Команда це робитиме, щоби скласти гідну конкуренцію ОКДЮСШ у мат-
чі-відповіді, – підбив підсумки гри важкий форвард «Жовтневого молота-2» Максим Дем-
ченко. – Ми намагатимемося увійти до призової трійки, але, зрозуміло, з сьогоднішньою 
грою це буде складно зробити. Та, можливо, у нас іще буде резерв і ми додамо...

У ще одному матчі дня «Варяги-2» здобули першу перемогу в сезоні, перегравши «Се-
вер» – 72:57.

Сергій КАРАСЬ

«Школярі» розгромили «молотобійців»

Пам’яті Володимира Івановича ЛИСЕНКА

На 66-му році пішов із життя Володимир Іванович Лисенко 
– порядна людина, фахівець своєї справи, відповідальний керів-
ник, надійний товариш і колега, який присвятив свій життєвий 
шлях служінню рідному краю.

Володимир Іванович Лисенко народився 8 грудня 1951 року 
в с. Шняківка Ніжинського району Чернігівської області.

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка 
за спеціальністю «журналістика».

Трудову діяльність розпочав літпрацівником Срібнянської 
райгазети, потім працював на посаді старшого літпрацівника Ку-
ликівської районної газети «Поліська правда». 

З 1970-го по 1972 рік у м. Лозова Харківської області прохо-
див військову службу, був командиром відділення, старшиною ро-
ти. Після демобілізації продовжив журналістську діяльність.

 Із 1974 року – кореспондент Чернігівського обласного ра-
діо, призначений редактором молодіжних програм.

У 1978-му вступив до Спілки журналістів.
Із 1982 року працював в органах виконавчої та представ-

ницької влади Чернігівщини. Обіймав посади інструктора облас-
ного виконкому й секретаря Чернігівського райвиконкому, заступника голови Чернігівської ра-
йонної ради.

 З 1992-го очолював Чернігівську районну раду, а з 1998 року працював заступником голови 
Чернігівської райдержадміністрації.

У 2000 році призначений помічником Чернігівського міського голови. З 2001-го був радником 
голови Чернігівської обласної ради, завідувачем відділу інформаційного забезпечення виконав-
чого апарату обласного представницького органу. У 2009 році вийшов на заслужений відпочинок.

Володимир Іванович – автор багатьох статей, нарисів і публікацій. Працював головним редак-
тором журналу «Орієнтир». Був ініціатором, автором та упорядником книг: про депутатів обласної 
ради четвертого скликання «З любов’ю до людей і до землі», про ветеранів Другої світової війни 
«Йшли у бій молодими» та видання про учасників антитерористичної операції «На палаючому Схо-
ді», яке нещодавно вийшло у світ. До останнього дня працював над новою книжкою, приуроченою 
до Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,  та присвятив один із нарисів своєму батькові, 
який пройшов крізь горнило боротьби із загарбниками. На жаль, не судилося…

Володимир Лисенко обирався депутатом обласної ради, 11 років був депутатом Чернігів-
ської районної ради. Нагороджений двома Почесними грамотами обласної ради з врученням 
пам’ятного знаку. Батько двох дорослих дітей. Капітан у відставці.

У пам’яті всіх, хто працював та був знайомий із Володимиром Івановичем, він назавжди зали-
шиться мудрою людиною, добрим товаришем, компетентним і відповідальним керівником.

Від імені депутатського корпусу та виконавчого апарату обласної ради висловлюємо глибо-
кі  співчуття рідним і близьким Володимира Івановича та всім, хто його знав. Світла йому пам’ять!

Чернігівська обласна рада

№ 
п/п

Назва 
органу 
управ-
ління

Балансоутримувач 
(код за ЄДЗПОУ, 
назва, юридична 

адреса, контактний 
телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Найменування

Реєстро-
ваний 
номер 
майна

Місце 
знаходження

За-
гальна 
площа, 

кв. м

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн.

Макси-
маль-

но мож-
ливий 
строк 

оренди

Мета ви-
користан-

ня

1

Державна 
служба
авто-

мобіль-
них доріг 
України

25901106 Служба 
автомобільних до-
ріг у Чернігівській 

області м. Чернігів, 
вул. Київська,17 

т. (0462) 67-43-55

Автомобіль 
Mitsubishi 

Outlander 2.0, 
2003 р.вип.

СВ 
4005 

АE

м.Чернігів, 
вул.Київ-
ська,17

- 108118,71 
грн. 1 рік

Службове 
викори-
стання

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 
м.Чернігів, вул.Київська,17 за т. (0462) 674-355, з 8-00 до 17-00 год. (крім вихідних), Служба автомобільних доріг у Чер-
нігівській обл.,
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Оголошення орендодавця – Служби автомобільних доріг у Чернігівській області
про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

ВИКЛИКИ ДО СУДУ
Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, що в судовому засіданні цивіль-

ної справи за  позовом ПАТ «Чернігівобленерго» до Бойка Віталія Степановича, Алєксєєнко Ла-
риси Юріївни про стягнення заборгованості продовжено перерву до 19 грудня 2017 року до 15 
год. 30 хв.

Справа буде слухатись у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17 під 
головуванням судді Цибенко І. В. (каб. 14).

Для участі у справі як відповідач викликається Алєксєєнко Лариса Юріївна (останнє відоме 
місце проживання: м. Чернігів, вул. Елеваторна, 40).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про 
причини неявки відповідача, повідомленого належним чином, або якщо причину неявки буде ви-
знано судом неповажною – суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів та ви-
несе заочне рішення.

Менський районний суд Чернігівської області викликає Кондратенка Володими-
ра Петровича (останнє відоме місце проживання: вул. Молодіжна, 67, с. Семенівка Менсько-
го району Чернігівської області)  як відповідача по цивільній справі 738/1690/17, № проваджен-
ня 2/738/615/2017 за позовом Кондратенка Петра Дмитровича до Кондратенка Володимира Пе-
тровича, третя особа – Менська міська рада Чернігівської області, про визнання особи такою, що 
втратила право користування житлом.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2017 року об 11.00 у приміщенні Менського ра-
йонного суду Чернігівської області за адресою: вулиця Сіверський шлях, № 146, місто Мена Чер-
нігівської області, 15600 під головуванням судді Слісар А. В.

У разі неявки особи, яка викликається, справу буде розглянуто за її відсутності на підставі до-
казів, наявних у матеріалах справи.

ПРЯМІ ПОСТАВКИ 
Бензин А95, А92, дизпаливо з Кременчуцького нафтопереробного заводу. 
ТОВ «Нікта Флеш». 

Тел.: (096) 55-45-114, 
(050) 46-56-425, 
(0462) 65-15-78.

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО
корів, телят, свиней та коней на м’ясо й на утримання.

ДОРІЗ ЦІЛОДОБОВО. 

Тел.: (063) 023-26-69, (098) 588-66-94.

08.12.2017 р. о 10 год. (через 5 робочих днів після виходу газети) будуть проводитися зем-
левпорядні роботи зі встановлення межових знаків за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. За-
мовник – ТОВ «ВЕРТІКС-МОЛЛ», контактна особа – Кайгородцев І. Ю., тел. (050) 46-56-425. Ви-
конавець – ПП «Геометр-Л», контактна особа – Левкович О. В., тел. (067) 76-62-309.

Втрачений тимчасовий військовий квиток, виданий на ім’я Артем Володимирович Ма-
лець, вважати недійсним.  

Робота в охороні для чоловіків і жінок віком 18-50 років. Вахта 14/14 або 20/10 діб. Проживання 
і проїзд безкоштовні. Тел. (096)183-52-60.

Чернігівська обласна організація Національної спілки журналістів України глибоко сумує з 
приводу передчасної смерті члена Спілки, ветерана журналістики

Володимира Івановича ЛИСЕНКА

і висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного.

ПАТ «БАЗИС» заявляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря від устаткування на об’єктах господарювання, розташованих за адресами:

м. Чернігів, вулиця Любецька, 70;
м. Чернігів, вулиця Пухова, 142.
При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надхо-

дять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, вуглецю оксид, азоту діоксид, аерозо-
лі зварювання, вуглецю діоксид, діоксид азоту, неметанові леткі органічні сполуки. Концентрації 
забруднюючих речовин у приземному шарі по об’єкту не перевищують значень гранично допу-
стимих концентрацій.

Адміністрація ПАТ «БАЗИС» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколиш-
нього середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного об-
ладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про дотримання ПАТ «БАЗИС» звер-
татися за адресою: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, вулиця Любецька, 70, телефони: 
(0462) 649-227, 915-908.

Зауваження громадські організації та окремі громадяни можуть направляти протягом 90 ка-
лендарних днів з моменту публікації Заяви до Управління житлово-комунального господарства 
Чернігівської міської ради за адресою: 14010, м. Чернігів,  вулиця Реміснича, будинок 19.

                                                                   Адміністрація ПАТ «БАЗИС»

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 16000, Чернігів-
ська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Гімназична, 10 а) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ ПриватБанк про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 05.12.2017 о 
10.00 до Коваленко Тамари Миколаївни (останнє відоме місце реєстрації: 16082, Чернігівська 
обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Об’єднане, вул. Леніна, буд. 67), справа № 739/1763/17, суд-
дя Чепурко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Незважаючи на регулярні попередження правоохорон-
ців, громадяни продовжують потрапляти на гачок аферис-
тів, які оббирають людей, входячи до них у довіру й викра-
даючи гроші.

Найактуальнішими способами обману вже не перший 
рік залишаються так звані телефонні, банківські та інтер-
нет-шахрайства.

Зокрема, у 50-річної прилучанки шахраї видурили 7 тисяч 
гривень за швидке та безболісне розв’язання проблеми з ДТП, 
в яку начебто потрапив її чоловік. Потерпіла перерахувала гроші 
на картку, номер якої їй назвав невідомий співрозмовник, і лише 
потім здогадалася подзвонити чоловікові. Тоді й з’ясувалося, що 
ніякої дорожньої пригоди не було, а жінку просто ошукали.

Набагато більшими виявилися грошові втрати літньої жи-
тельки Сновського району. Старенькій також повідомили, що її 
син нібито став винуватцем ДТП, та запропонували «вирішити 
питання» за 15 тисяч гривень. Жінка слухняно зібрала цю чима-
лу суму й понесла її у банківське відділення, де перерахувала 
гроші на вказану «посередником» картку. Однак шахраям цьо-
го здалося замало, тож невдовзі потерпіла повторила опера-
цію, знову перерахувавши 15 тисяч, але на інший рахунок. А ко-
ли бабуся втретє прийшла до банку, касирка поцікавилася, ку-
ди клієнтка надсилає такі великі суми. І, почувши легенду шах-
раїв, порадила старенькій негайно зателефонувати синові. То-
ді обман і розкрився, але 30 тисяч гривень уже було втрачено.

У такий спосіб шахраї дурять сотні людей по всій краї-
ні. Зловмисники розповідають потенційним жертвам про 
жахливі ДТП, до яких нібито причетні їхні родичі, або про 
скоєні ними злочини. Хтось та й клюне на сльозливу істо-
рію. Тому поліція Чернігівщини радить завжди перевіряти 
інформацію, яку розповідають по телефону незнайомці.

Так званим «Інтернет-шахраям» удалося ошукати 29-річно-
го прилучанина. Діяли зловмисники за стандартною схемою: 
псевдопродавець розмістив оголошення про продаж неісную-
чого товару за дуже привабливою ціною та зажадав попередню 
оплату за нього. А коли довірливий покупець перерахував май-
же 3 тисячі гривень, щоб отримати комп’ютерну відеокарту, 
зловмисник вимкнув телефон, заблокував усі акаунти й більше 
не виходив на зв’язок. Звісно, це був шахрай, котрий насправді 
нічого не продавав, а фото товару поцупив десь в іншому місці.

Тож поліція радить розраховуватися з інтернет-про-
давцями лише після отримання товару. Це вбереже ваші 
гроші й не дасть шахраям змоги вас обдурити.

А ось 64-річний чернігівець постраждав від дій афериста, 
який зумів поєднати одразу дві традиційні схеми: так званих 
«банківського» та «Інтернет-шахрайства». Зловмисник роз-
містив оголошення про продаж товару — сантехнічного при-
строю — на популярному ресурсі Інтернет-оголошень, а у по-
купця спромігся вивідати повні дані його банківської картки й 
викрав із рахунку всі наявні гроші – майже 10 тисяч гривень.

Поліція наполегливо застерігає: в жодному разі не по-
відомляйте нікому всю інформацію про свої банківські 
картки, в першу чергу — термін дії картки та захисний код 
на її зворотному боці. Також не забувайте, що справжні 
банківські працівники ніколи не питатимуть про ці дані в 
телефонному режимі, а в разі потреби запропонують вам 
особисто прибути до відділення банку й розв’язувати ви-
никлу проблему там.

За всіма перерахованими фактами відкрито кримінальні 
провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу 
України (шахрайство) — карається штрафом до п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськи-
ми роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправни-
ми роботами – до двох років, або обмеженням волі – до трьох 
років. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації 
поліції Чернігівської області

Поліція Чернігівщини 
застерігає: орудують шахраї

Заява про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
АТ «Ощадбанк» заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря, що надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТВБВ № 10024/076, 
розташованої за адресою: 14030, м.  Чернігів, вул.  Рокоссовського, буд.  12, корпус 1; ТВБВ 
№ 10024/072, розташованої за адресою: 14026, м.  Чернігів, вул.  Красносільського, буд.  71А; 
ТВБВ № 10024/0235, розташованої за адресою: 16700, м.  Ічня, вул.  Воскресенська, буд.17. 

Стаціонарними джерелами викиду є димові труби газових котлів, які призначені для забез-
печення опаленням в осінньо-зимовий період приміщень відділень. Як паливо використовується 
природний газ Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається за рахунок спа-
лювання палива у процесі вироблення теплової енергії, внаслідок чого в атмосферне повітря над-
ходять забруднюючі речовини — діоксид азоту, оксид вуглецю та парникові гази — діоксид вуг-
лецю, метан, оксид діазоту. 

Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих нормативів. Концентрації 
забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери не перевищують значення ГДК, встанов-
лених для населених місць. 

АТ «Ощадбанк» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього при-
родного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та екс-
плуатації даного об’єкта. 

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, звертатися до філії — 
Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», яка розташована за адресою: 14000, м.  Черні-
гів, проспект Миру, буд.  19 або за тел. (0462) 67-51-48. 

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТВБВ № 10024/076 та ТВБВ № 10024/072 
звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Управління житлово-ко-
мунального господарства Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: 14000, Черні-
гівська обл., м.  Чернігів, вул. Реміснича, буд.  19. 

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТВБВ № 10024/0235, звертатися про-
тягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Ічнянської районної державної адміні-
страції, розташованої за адресою: 16700, Чернігівська обл., м.  Ічня, пл.  Т.  Г.  Шевченка, буд.  1. 

Начальник філії — Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» 
С.  Б.  ЧЕРЕВИК   

Увага: конкурс!

Головне управління ДФС у Чернігівській області проводить відбір торгі-
вельних підприємств і організацій (платників податку на додану вартість), 
яким протягом 2018 року буде надано право реалізації належного держа-
ві майна.

Для участі в конкурсі  потрібно надати такі документи:
- заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного 

капіталу, кількості працівників;
- копії установчих документів (засвідчені суб’єктом господарювання);
- копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності 

(за наявності);
- довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди склад-

ських приміщень;
- копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів 

(свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, 
брокерської контори);

- баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фі-
нансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів; 

- інформація про відкриті в установах банків поточні рахунки в національній 
валюті України;

- довідку про відсутність податкового боргу (для підприємств інших регіонів).
При розгляді про включення до Єдиного реєстру враховуються такі критерії:  
досвід роботи не менше одного року у сфері продажу; наявність чистого при-

бутку у звіті про фінансові результати; відсутність заборгованості за платежами 
перед бюджетами; наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не 
менше трьох працівників. 

Заяви на участь у конкурсі ГУ ДФС у Чернігівській області приймаються до 15 
грудня 2017 року за адресою: м. Чернігів,  вул. Реміснича, 11. 

Довідки за телефоном 652-391.

User
Прямоугольник
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