Деснянська правда
Журналістські мандри
У Бердянську відбувся ювілейний XX Всеукраїнський фестиваль журналістів «Азовське
літо». Його проведення зазвичай збігається в
часі з відкриттям курортного сезону та професійним святом медійників. Цьогоріч із творчого форуму до Чернігова привезено дві почесні нагороди: журналістка Тетяна Дзюба відзначена за найкращий матеріал і влучні заголовки,
а Сергій Дзюба, заступник головного редактора обласної газети «Деснянська правда», став
найактивнішим учасником фестивалю. Про подію розповідає Тетяна ДЗЮБА.
1. ТАК НІХТО НЕ ПИСАВ
Мандрівка розпочалася з незвичного запрошення: «Пакуйте валізи, ми гріємо море»! Невдовзі у потязі моя випадкова попутниця — мала білявка Оксанка — перепитає: «А як вони гріють те море? Великими кип’ятильниками?» Дівчинка ще ніколи не бачила
водної стихії. Тож як їй пояснити, що море буває пінистим, наче кава мак’ято; тихим, ніби схлип сплаканої дитини; незбагненним, немов посмішки авгурів
із мого вірша. Що море – це літо, відпочинок: життя,
поставлене на паузу; короткочасне щастя. А ще, як
виявилося, прохолода — із розпеченої сонцем Північної України ми потрапили в літепло Півдня.
На Азові, порівнюючи з минулим роком, привертають увагу зміни: сезонний потяг «Київ-Бердянськ» почав курсувати раніше, дорога на косу відремонтована, у багатьох лікувально-оздоровчих закладах запроваджена система харчування
«шведський стіл». Щоправда, «шведка», як тут її називають, з національним колоритом: у меню немає
екзотичних страв, приміром, таких, як суп із чечевиці, але наявні смачні їства української кухні — борщі,
вареники, пироги.
У санаторії «Арктика», на місці нашого розташування, гостей зустрічали Юлія Тисленко, голова Бердянської міської організації НСЖУ; Віктор Михайличенко, головний редактор газети «Південна зоря», заслужений журналіст України; вже зібралися
в гурт колеги з Одеси, Черкас, Слов’янська, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра. Тут ми познайомилися з
секретарем головного офісу НСЖУ, керівником проекту «Крим-реалії», журналісткою радіо «Свобода»
Оленою Юрченко. А взагалі, на фестиваль приїхали
60 представників найрізноманітніших друкованих,
електронних та інтернет-видань із десяти областей
України. Фестивальне життя зануртувало: тематичні
дискусії, екскурсії, участь у загальноміських заходах
з нагоди відкриття курортного сезону. Літо у приморському містечку стартувало фестивалем «Розумні діти», суперфіналом вокального талант-шоу «Кращий
голос Азова. Діти», виступом музичного гурту «ТІК».
Особливістю цьогорічного зібрання журналістів стала презентаційна складова. Демонструвався фільм про Бердянськ, створений за підтримки
голови фонду «Рідна країна», ініціатора Всеукраїнської акції «7 чудес України. Історичні міста і містечка» Миколи Томенка. Екс-депутат приїхав на його
показ і зробився зіркою фотосесій. Охочих сфотографуватися з ним виявилося навіть більше, аніж
тих, хто прагнув мати світлину з дельфінами. Також
відбулося представлення укладеної до 190-ї річниці
заснування міста енциклопедії Бердянська та ювілейної книги «190 фактів про Бердянськ». Випадки з минулого й сучасного життя міста, довідкова
інформація, велика кількість ілюстрацій викликали
бажання переглянути книгу відразу.

Літо на Азові
Проте поєдинки борців ватажкові анархістів видалися нецікавими. Нестор Махно наказав найсильнішому бійцю зі свого оточення — рудому велетневі Грицьку — показати цим гастролерам, як потрібно боротися. При цьому він нахвалявся власноруч
спровадити на той світ підлеглого у випадку його поразки. Лебедєв, щоб не ризикувати, «бо ще стріляти
почнуть», попрохав борця Стецуру швиденько програти махновцеві. Уже через 10 хвилин «батько» обіймав переможця — вояка зі свого загону.
Захмелілий від легкої перемоги Грицько обіцяв
розіпнути, як Ісуса, кожного, хто вийде проти нього.
І одному з борців трупи здалося, що це вже занадто. Ним виявився неодноразовий абсолютний чемпіон світу, славетний «чемпіон чемпіонів» — 48-річний полтавчанин Іван Піддубний. Через хвилину поєдинку він підняв велетня Грицька над головою і гепнув ним об підлогу так, що той надовго втратив тяму. Видатний спортсмен, звісно, усвідомлював, що
це може коштувати йому життя, але не відступив від
свого принципу: завжди боротися за перемогу! Сила та майстерність Піддубного вразили отамана, тож
артист замість кулі отримав його особистий приз —
купу «махновських» грошей, а вся група — 20 пляшок
вина, 5 кілець ковбаси та 3 фунти «керенок».
Перебування Нестора Махна у Бердянську художньо відтворене у трилогії Олексія Толстого «Ходіння по муках». Письменник гротескно зобразив
ватажка повстанців та його нестямні витівки — отаман велосипедом роз’їжджає містом в експропрійованій у гімназиста формі, катається на дерев’яній каруселі і п’є так гірко, що того й гляди проп’є
армію. За іншими розповідями, саме в цей час
«батько» вдосконалив свої знання з української мови, сприяв тому начебто і шлюб, який він узяв із учителькою початкових класів Галиною Кузьменко.
У запорізьких степах, де колись миготіли тачанки й ватаги виспівували: «Наш Махно і цар, і бог з
Гуляйполя до Полог», тепер лише повіває свіжий вітер. А на станції Пологи курортні поїзди здійснюють
найтривалішу зупинку. На пероні йде жвава торгівля домашніми наїдками, мандрівники купують
смачнючу південну черешню...
3. БЕРДЯНСЬК,
СЛАВНИЙ СВОЇМИ БАБАМИ

2. «ЧЕМПІОН ЧЕМПІОНІВ»
РИЗИКУЄ ЖИТТЯМ
На одній з її сторінок натрапила на історію столітньої давності — тоді махновці вперше захопили місто, відтіснивши з нього білогвардійців. Напередодні до Бердянська прибула атлетично-циркова трупа відомого організатора таких турнірів Івана Лебедєва. Спроба відмінити виступ не вдалася
— атлетів змусили розважати повстанців та самого
«батька» Махна.

У порівнянні з іншими містами Бердянськ має не
найдавнішу історію, проте в зібраннях старожитностей цього міста зберігаються досить вартісні експонати. Так, приміром, колекція кам’яних баб краєзнавчого музею вважається однією з кращих в
Україні. Вона налічує понад 20 половецьких статуй
XI-XIII століть. Коли на початку минулого століття у
Таврійській губернії проводився облік цих сакраль-

них пам’яток кочового народу, то найбільше їх виявилося у Бердянському повіті — близько 140. Сторожі
українського степу, чоловічі й жіночі силуети зі складеними на грудях руцями — з чашами для жертвопринесення або «пригощання»— нині зустрічають
відвідувачів на подвір’ї музею.
Журналісти побували і в Меморіальному будинку-музеї П. П. Шмідта, точніше сказати б — двох
Петрів Шмідтів: батька і сина. Старший — контр-адмірал Петро Шмідт — керував у 1876-1886 роках
портом і містом Бердянськом, чимало зробив для їх
благоустрою. Молодший — лейтенант Шмідт — був
талановитим капітаном і романтиком революції. А
ще він — батько «тридцяти синів і чотирьох дочок»
у романі «Золоте теля» Ільфа і Петрова. Вислів «діти лейтенанта Шмідта» завдяки популярності книги давно став синонімом до слів «шахраї, ошуканці, самозванці».
Потім у пошуках маленьких відкриттів ми забрели до картинної галереї. Як з’ясувалося, деякі полотна Бердянського художнього музею колись прикрашали музей Імператорської Академії мистецтв у
Санкт-Петербурзі. За однією з версій засновник музею І. І. Бродський урятував ці шедеври від знищення, коли старе «буржуазне» мистецтво ліквідовувалося новою владою. Так, до приморського містечка потрапили твори Айвазовського, Лагоріо, Рєпіна,
Саврасова, Сєрова, Полєнова, Маковського, Верещагіна, Кустодієва та інших великих майстрів. Окрасою колекції музею є Жак Куртуа Бургіньйон, Іван
Мясоєдов, Павло Шмаров, Микола Фешин.
4. РИБКО МОЯ

Тетяна ДЗЮБА

Полтавська воєнізована частина ПАТ «Укрнафта»
провела масштабні навчання

Днями відбулися спільні навчання протифонтанних підрозділів
Полтавської воєнізованої частини
за участі спеціалістів Полтавського тампонажного управління, бригади НГВУ «Охтирканафтогаз», 9
ДПРЧ м. Охтирка.
Тема навчань — ліквідація відкритого фонтана, виконання складних
аварійних, ремонтно-технічних робіт. Мета — відпрацювання практичних навичок і способів ліквідації відкритого фонтана та аварійних ситуацій, які можуть виникнути на свердловинах.
Захід проходив на Сумщині, на навчальному полігоні Рибальського родовища, неподалік села Хухра, що в

Охтирському районі. Але завітали на
навчання не лише співробітники компанії з Сумської та Полтавської областей, а й керівництво, працівники Бориславського та Чернігівського воєнізованих загонів ПВЧ, представники
інших компаній.
— Роботи, що проводилися на цих
навчаннях, були максимально наближені до тих робіт, які проводяться в
екстремальних умовах. Подавався й
запалювався газ, збивали полум’я,
проводили роботи з наведення обладнання, із заміни несправних засувок тощо. І, звісно, всі ці роботи проводили під тиском, а це дуже небезпечно, — розповів начальник Полтавської воєнізованої частини по
попередженню та ліквідації відкри-

Від ГО «MART»

Допоможемо разом
За період 1987 – вересень 2017 рр. у нашій
країні офіційно зареєстровано 310 680 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, в тому числі 99 694 випадки захворювання на СНІД і
43 958 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.
На жаль, люди, що живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), як
і раніше, піддаються дискримінації та стигматизації
за відповідною ознакою, в тому числі при реалізації соціально-економічних прав, зокрема права на
медичну допомогу, трудових прав. Проявів дискримінації та стигми у сфері охорони здоров’я зазна-

ло 8% опитаних людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. При
цьому значній частці – 89% – відмовили надати медичні послуги у неспеціалізованих для ЛЖВ закладах, 11% – у Центрах профілактики та боротьби зі
СНІДом.
Незважаючи на створення системи безоплатної
правової допомоги (БПД), в Україні відсутність доступу до правосуддя й порушення права на справедливий суд стало серйозною проблемою, особливо для ЛЖВ, представників ключових спільнот, уразливих до ВІЛ, хворих на туберкульоз. ЛЖВ
і наркозалежні не мають права на БПД, відповідно
до закону.
З лютого 2018 року громадська організація
«MART» долучилася до реалізації спільного проекту Української Гельсінської спілки з прав людини та
мережі ЛЖВ.
Відтепер люди, що живуть з ВІЛ/СНІД, уразливі
до зараження ВІЛ або які хворіють на туберкульоз,

Поезія після дощу
Червневий поетичний бібліопростір «А+» Чернігівської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка відбувся у сквері ім. Б. Хмельницького – 16-го числа о 16-й годині.
«Чарівна усмішка природи» – такою була тематика поетичної зустрічі. Природа вирішила справді «усміхнутися»,
однак дещо зухвало, тому що перед початком заходу пішов
сміливий дощ і всіх здивував, але не злякав. Поетичний бібліопростір «А+» відбувся, незважаючи на примхи погоди.
Ведуча заходу розповіла всім, хто завітав до парку
відпочити й послухати віршоване слово, про історію створення поетичного бібліопростору «А+». Чернігівські поети
Лариса Дущак, Валентина Шеховцова, Ірина Кулаковська,
Віра Козлова, Юрій Слєсаренко, Лана Світко, Світлана Яснева, Тетяна Тимошенко, Світлана Даниш, Валентина Григоренко, Наталія Коса, Вікторія Петренко, Марія Шевченко читали свої вірші про природу. У деяких поезіях звучала
тема дощу, і це було справді цікаво.
У заході також узяли участь чернігівські майстрині: Лариса Ганненко, яка виготовляє чудові ляльки-мотанки, обереги кожної української родини; Віра Летошко, що
створює картини-мініатюри – храми Чернігова; Олена Сластіонова, котра власноруч
робить чарівні жіночі прикраси. Ірина Лепеха дивувала інтер’єрною лялькою, Олена
Мічкова запрошувала поласувати розписними імбирними пряниками – і з перчиком, і з
побажаннями, які, до речі, здійснюються!
На сцені панувала тепла й позитивна атмосфера. Чернігівські поети з радістю дарували свою творчість мешканцям міста. А найщиріші усмішки викликали виступи
юних талантів, котрим теж захотілося прочитати зі сцени вірші.
Наталія УТИРО
Фото Олени ПОПОВИЧ

ОГОЛОШЕННЯ

Тел./факс 975-354

Чернігівська міськспоживспілка повідомляє про проведення аукціонних торгів з
продажу:

Утім, пізнавати Азов можна й інакше. Минулого року з якоїсь дитячої цікавості ми вирішили з Середньої коси (а вона є Ближня, Середня й Дальня)
дійти узбережжям до виступу суходолу у відкрите
море. Хвилі бавилися біля наших ніг, пляжі ставали
дедалі пустельнішими, вкритими острівцями срібно-зелених, розквітлих у цю пору олив. Поодинокі рибалки казали, що оголовок коси далі. Все скидалося на випадок із горянами, яких запитували: де
гуцули? А ті відповідали, що вище. За кілька кілометрів до нашої цілі почало сутеніти — і ми змушені були повернутися назад.
Цьогоріч чимала журналістська сімейка на край
курортного світу вирушила автобусом. Наприкінці коси розкинулося рибальське селище, з човнами
«на колесах» у дворах. Трудівники моря забезпечують рибою місцеві базари та заклади харчування.
Недарма ж рибалкам лише у Бердянську встановлено 8 пам’ятників, рибці-годувальниці монументів
споруджено, мабуть, ще більше.
Неподалік від голови коси заховалося джерело;
копанок з прісною водою на цій смузі землі збереглося лише дві. Про криничку розповідають, що вона
давніша за місто Бердянськ і смак води в ній залежить від напрямку вітру — змінюється з солодкуватого на солонкуватий.
А ще на шпилі Бердянської коси розташований
один із двох місцевих маяків — Нижній (Верхній —
у Бердянському порту). Він споруджений на палях,
висота 23 метри. Спочатку дороговказ працював за
допомогою гасових ламп, згодом — електричних.
Також маяк мав паровий ревун, який у тумані та під
час заметілі попереджав кораблі про мілину. З XIX
століття носій світла майже не змінився. Щоправда, нині він у риштуванні, причепурюється. Кожний
із маяків сигналізує різним кольором світла: Нижній білим сповіщає, що близько мілководдя і берег,
Верхній червоним указує, де гавань.
Морська тематика знайшла продовження, коли учасники журналістського фестивалю відвідали
феєричне шоу в Бердянському дельфінарії «Немо»
та океанаріум, де мешкають золота й інші, зібрані
з усіх кінців планети, риби — сіамський окунь, скат,
піранья.
Ну ось, здавалося б, і все. Однак моя розповідь
виявиться неповною, якщо я наостанок не згадаю
про залишене на мокрому піску наше колективне
живе серце. Репортери створили його з власних
постатей та увічнили за допомогою безпілотного
літального апарата — дрона.

тих нафтових і газових фонтанів ПАТ
«Укрнафта»Роман Угринчук.
Важливість таких навчань підкреслив в. о. віце-президента ПАТ «Укрнафта» з соціальних питань, охорони
праці та охорони навколишнього середовища Володимир Прокопів:
— Навчання відвідало багато гостей. І це не лише представники «Укрнафти»: на подію завітали колеги з
компаній Smart Energy, ДТЕК, Укрбургаз тощо. Це свідчить про те, що ці підприємства дбають про охорону праці
та її безпечні умови, а також про охорону довкілля. До того ж багато з присутніх компаній мають з нами угоди з
попередження і ліквідації позаштатних
ситуацій. Тобто нам довіряють. Вірять
у наш професіоналізм. Упевнений: з
кожними навчаннями наші партнери
переконуються, що недарма обрали
нас,— зауважив Володимир Йосипович. – Радий, що наш Воєнізований загін щороку показує хороші результати.
Це серйозна, мужня робота адже там,
де є свердловина, – там є потенційна
небезпека.
Один із запрошених гостей — головний спеціаліст відділу капітального ремонту свердловин ДТЕК Нафтогаз Андрій Польовий — уже другий рік
поспіль приїжджає на навчання.
— Щороку хлопці працюють, удосконалюють свою техніку, свої навички, тому враження залишаються тільки позитивні. Тим паче, що ХХІ
сторіччя – час новітніх технологій. Ко-
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ли весь процес видобутку або буріння зведений майже до автоматизації,
завжди залишається місце людям,
людському фактору. І в той момент,
коли техніка може відмовитися працювати, у процес вступають саме люди, ось ці фахівці, які два дні демонстрували нам свої навички та вміння.
Саме завдяки їм чимало людей повертаються додому після тяжких робочих буднів цілими та неушкодженими, — поділився враженнями Андрій
Польовий.
Підсумував навчання командир
Полтавського воєнізованого загону Полтавської воєнізованої частини
ПАТ «Укрнафта» Олександр Ущенко.
Він переконаний: такі навчання підвищують ефективність співробітників
і щодо ліквідації нафтогазових фонтанів, і в питанні виконання аварійних
робіт.
— Під час навчань ми продемонстрували багато нового обладнання.
Зокрема, це захват пакерних ущільнень, за допомогою якого ми можемо
безпечно провести їх демонтаж для
ліквідації відкритого фонтана. Це одна з найнебезпечніших операцій, адже люди перебувають безпосередньо
на усті свердловини. Ці пакерні ущільнення — під тиском. Тож можуть розлетітися на неконтрольовану відстань
і в непередбачуваних напрямках. Показали також нові установки та обладнання. Ці два дні були дуже насиченими й корисними. Я задоволений виконаними роботами — все пройшло
безпечно, правильно. Люди спрацювали дуже гарно, — сказав Олександр
Ущенко.

можуть отримати безоплатну допомогу у громадській приймальні громадської організації МАRТ з
питань:
медичного, трудового, адміністративного та
кримінального права;
порушення безперервності лікування;
гендерної рівності та правопорушень, пов’язаних із цим, а також стосовно заборони катувань, нелюдського або такого, що принижує честь і гідність,
поводження або покарань щодо осіб, які живуть з
ВІЛ/СНІД.
Безоплатну правову допомогу можна отримати за адресою:
вул. П’ятницька, 39, кімната 703, м. Чернігів, 14000
Графік прийому:
вівторок, четвер – з 9.00 до 17.00
Попередній запис за телефоном
+38 (063) 560-52-00
E-mail: naumdima@gmail.com

1. Лот. Нежитлове приміщення (магазин), загальною площею 752,1 кв. м, що розташоване за
адресою: м. Чернігів, вулиця Всіхсвятська (вулиця 50 років СРСР), будинок 5.
Площа земельної ділянки – 0,0680 га (кадастровий номер 7410100000:02:015:0297 ).
Стартова ціна продажу – 1300000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону – 130000 грн., наступні кроки – 70000 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються за умови сплати претендентом реєстраційного внеску
в розмірі 170 грн. без ПДВ та гарантійного внеску в розмірі 10% від стартової ціни лота без ПДВ й
надання копій документів: для фізичних осіб – паспорта та ідентифікаційного номера; для юридичних осіб – витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника податку, Статуту, наказу про призначення керівника.
Кінцевий термін реєстрації заявок – 04.07.2018.
Торги відбудуться 10.07.2018 об 11 годині за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139,
кімната 810.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на рахунок Чернігівської Міськспоживспілки № 26007051420159 в Чернігівське РУ ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 353586, ЄДРПОУ 40268466.
Довідки за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, кімната 811. Тел. 3-60-19.
На території Менської міської ОТГ Менського району, Лосинівської селищної ОТГ Ніжинського району, Талалаївської селищної ОТГ Талалаївського району та Холминської селищної
ОТГ Корюківського району Чернігівської області 23 червня 2018 року Київською обласною філією Центру ДЗК будуть здійснюватися геодезичні роботи зі встановлення меж земельних ділянок державної власності в рамках проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Власників (землекористувачів) суміжних земельних ділянок запрошуємо взяти участь.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «ЄВРОТЕК» заявляє про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел устаткування на об’єктах торгівлі, розташованих за адресами:
1. м. Чернігів, пр-т Миру, 194/2;
2. м. Чернігів, пр-т Миру, 253;
3. м. Чернігів, вул. Толстого, 56;
4. м. Чернігів, вул. Інструментальна, 9.
Викиди забруднюючих речовин пов’язані з роботою газових котлів опалення торгових площ.
Від стаціонарних джерел, в атмосферне повітря надходять речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок, оксид вуглецю, азоту діоксид, двоокис вуглецю, спирт етиловий, оцтовий
альдегід та інші неметанові леткі органічні сполуки.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «ЄВРОТЕК» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки
на всіх етапах експлуатації установок спалювання органічного палива. Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня гранично допустимих концентрацій на межі прилеглої житлової забудови об’єктів, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу звертатися
до товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК «ЄВРОТЕК» за адресою: 14005, м. Чернігів, вул. Мартина Небаби, 100, тел. (0462) 646-176, або за місцем розташування об’єктів.
Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємством звертатися протягом 30 календарних днів з моменту
публікації Заяви до Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 19, тел. (04622) 4-43-01.
Адміністрація Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК ЄВРОТЕК»
Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) – ПБП «Вимал» в особі директора Самоненка С. В.
Поштова адреса –Україна, 16331, Чернігівська обл., с. Дроздівка, вул. Шевченка, 70.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): м. Чернігів, вул. Інструментальна, 5.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) – капітальний ремонт системи опалення майнового
комплексу ПБП «Вимал» за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 5 (Автономне джерело теплопостачання № 3 (АДТ-3).
Вид діяльності не належить до видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, згідно з Переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 28.08.2013
№ 808. Транскордонний вплив відсутній.
Технічні та технологічні дані: джерело виробництва теплової енергії призначене для забезпечення споживачів тепловою енергією на потреби опалення шляхом спалювання твердого палива в котлах.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – переведення споживача на
альтернативний вид палива, впровадження енергозберігаючого обладнання, зниження собівартості виробництва теплової енергії.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних – існуюча земельна ділянка;
сировинних – не використовується;
енергетичних (паливо, електрична й теплова енергія) – тверде паливо (пелети з лузги
соняшнику), електроенергія;
водних – не використовується.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): існуюча проїзна частина – вул.
Інструментальна.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з
діючими нормативними документами, а саме у відповідності до: ДСП 173-96; Наказ Мінприроди
України №309 від 27.06.2006 року.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за варіантами – не потребує.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
- клімат і мікроклімат – не впливає;
- повітряну – максимальна безрозмірна приземна концентрація, з урахуванням фонових
концентрацій, при несприятливих метеоумовах досягає на відстані 100,0 метрів від джерела
величин, які не перевищують нормативні.
На межі прилеглої житлової забудови концентрація шкідливих речовин, що викидаються
при спалюванні твердого палива (пелети з лузги соняшника), перебуваэ в межах норм та не
перевищує ГДК;
- водну – утворення виробничих стічних вод у нормальному режимі роботи не передбачається;
- ґрунт – територія освоєна, родючий шар ґрунту відсутній;
- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутній;
- навколишнє соціальне середовище – не впливає;
- навколишнє техногенне середовище – не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження
або безпечного захоронення – тверді побутові відходи (ІV кл.) на місцевий полігон ТПВ.
11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості – для подачі пропозицій стосовно об’єкта проектованої діяльності
звертатися до Управління ЖКГ Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, б. 19,
тел. (04622) 4-31-89.

ДОПОМОЖІТЬ УРЯТУВАТИ ВАЛЕНТИНУ ЗВАРИЧ
Звертаємося до жителів області й усіх небайдужих людей із проханням допомогти вчительці-пенсіонерці 1958 року народження Валентині Зварич із села Кобижчі Бобровицького району на Чернігівщині. Валентина Іванівна все життя пропрацювала в місцевій школі. У свої неповні 60 років має тяжку форму діабету. Як
наслідок – ампутована нога, друга – у критичному стані. Діабет дав ускладнення
на зір, жінка не бачить узагалі. Аби зберегти ногу та відновити зір, необхідні операції, на що потрібні чималі кошти.
Після проходження курсу лікування в Чернігівській обласній лікарні Валентину Іванівну направили в Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова. Після обстеження в цьому закладі жінці повідомили, що вартість
проходження курсу лікування, куди входить операція на нозі, – від 40 тисяч гривень. Рідні роблять усе можливе, щоб оплатити лікування, проте їхні ресурси вичерпані. Самостійно вирішити це питання родина не має можливості.
Гроші можна перерахувати на банківський рахунок
Банк отримувача: АТ «Райффайзен Банк Аваль». Номер картки:
4188 3710 2007 6320 (Зварич Валентина Іванівна).
Контактний телефон – (093) 851-60-29.
Заздалегідь вдячні за будь-яку допомогу.
Односельці
Загублену довідку № 44781 від 02.11.1992 року, видану Київською облдержадміністрацією
на ім’я Пономаренка Віталія Вікторовича про фактичне проживання станом на 26 квітня 1986 року
в м. Прип’ять та евакуйованого 27 квітня 1986 року, вважати недійсною.
Втрачений студентський квиток серія ЕН № 11397484, виданий Чернігівським базовим медичним коледжем на ім’я Спутай Богдан Григорович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, видане на ім’я Хасанов Михайло Дмитрович,
вважати недійсним.
Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа глибоко сумує з приводу передчасної смерті тренера-викладача з художньої гімнастики, майстра спорту міжнародного класу
Ольги Анатоліївни ПАВЛЕНКО
та висловлює співчуття її рідним і близьким.
18 червня після тривалої хвороби відійшла у вічність бібліотекар Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка
Галина Антонівна КОНОПАЦЬКА.
Смерть наздогнала її на 68-му році життя. Колектив бібліотеки висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Галини Антонівни. Пам’ять про цю
добру світлу людину назавжди залишиться в наших серцях. Нехай милосердний Господь упокоїть її душу у своїх Небесних Оселях…

