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ІЗ 75 -ю РІЧНИЦЕЮ ВИЗВОЛЕННЯ РАЙОНУ ВІ Д ФАШИС Т ІВ!
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТАЛАЛАЇВСЬКОГО КРАЮ!
Минуло 75 років відтоді,
як на нашій Талалаївській
землі вщухло полум’я війни і гуркіт канонад. День
визволення району від фашистських загарбників —
це свято радості із сумом в
очах, свято безмежної вдячності і вічної пам’яті тим,
хто віддав в ім’я врятування
нашого краю та України найдорожче — власне життя,
увійшовши у безсмертя.
Важливо
залишити
для нащадків, для історії
пам’ять про тих, хто воював, хто йшов крізь вогонь
і воду, крізь дощ і сніг, хто
мерзнув в окопах, знемагав від спраги під пекучим
сонцем, хто не кланявся

кулям, хто зневажав смерть
і переміг її своїм подвигом.
Висловлюємо глибоку шану,
сердечну вдячність і земний
уклін всім, хто засвітив сонце миру над нашою землею.
Особливу
вдячність
висловлюємо воїнам, які
у наш час на сході країни
відстоюють цілісність і незалежність України, бережуть
наш мир і спокій.
Щиро вітаємо всіх жителів нашого краю з 75-ю
річницею визволення Талалаївського району від
фашистських загарбників.
Здоров’я всім вам, наснаги,
мирного і світлого неба над
головою, добра і щастя кожній оселі.

Сердечно вітаємо вас із 75-ю
річницею визволення Талалаївки
від нацистських загарбників!
Цього дня згадаймо про тих, хто
мужньо і стійко боровся з ворогами на
фронтах, у підпіллі, національно-патріотичних формуваннях, трудився в тилу.
Схилімо голови в пам’ять про загиблих
у смертельному двобої з ворогом, чиї
могили, відомі й незнані, розкидані по
своїй і чужих землях.
Ми шануємо і пам’ятаємо всіх, хто
захищав нашу землю від німецько-
фашистських загарбників, і пишаємося
героями, які сьогодні відстоюють нашу
незалежність і захищають нас кожен
день.
Бажаємо всім захисникам нашої
Батьківщини, їх родинам та всім жителям району здоров’я, добробуту, тепла
й затишку, оптимізму і здійснення найзаповітніших мрій.

мо друзям про нього.
Дорогі земляки, у сьогоднішній святковий день
вітаємо з Днем селища і бажаємо вам добра та щастя,
родинного затишку у ваших
оселях, миру, благополуччя
та достатку вашим сім’ям,
успіху в усіх починаннях.
Нехай здійснюються мрії
та надії на краще майбутнє нашого селища, нашої
країни!

ШАНОВНІ РЯТІВНИКИ!
Щиро вітаємо вас із вашим професійним святом!
Це свято людей, які
щодня стоять на захисті
населення та територій від
пожеж, наслідків стихійних
лих, виробничих аварій та
катастроф. Вони щомиті
готові прийти на допомогу людині, яка потрапила в
надзвичайну ситуацію. Приклади вашої відваги та рішучості, виявлені під час вико-

нання службових обов’язків,
свідчать про те, що в строю
ДСНС об’єднані сильні духом, загартовані часом і
випробуваннями сміливі та
мужні люди. Бажаємо усім
вам доброго здоров’я, щастя та благополуччя. Нехай
здійсняться всі ваші життєві
плани, надії і мрії, а кожен
день вашого життя буде
світлим, сонячним та дарує
радість життєвих перемог!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ!
Бути фармацевтом —
значить щодня й щогодини
піклуватися про здоров’я
наших громадян. І ті, хто виробляє ліки, й ті, хто їх реалізує — всі вони виконують
найважливіше
соціальне
завдання. Вдячні вам, що,
поєднуючи знання і досвід
з турботою і співчуттям, ви
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

стоїте на сторожі здоров’я
і життя земляків. Тож у цей
святковий день сердечно
бажаємо всім вам, вашим
родинам міцного здоров’я,
щастя, добра та благополуччя. Нехай вдячність та
шана людей і надалі надихають вас на подальші успіхи та професійні здобутки.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

День нашого селища Талалаївка
— це свято всіх, хто тут народився і
виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди. Селищна рада, депутатський корпус, виконавчий комітет
і я особисто докладаємо максимальних зусиль для того, щоб наше селище нарешті стало на шлях розвитку,
змінювалося, зростав його економічний та культурний потенціал. Усі досягнення, якими багате наше селище,
складаються із щоденної праці, знань і
талантів його мешканців. У такі свята,
як День селища, кожен відчуває себе
частиною великої родини. Ми маємо
об’єднатися у любові до нашої малої
батьківщини, працювати і жити для її
добра, допомагати тим, хто цього потребує. Ми можемо пишатися тим, що
тут народжуються і зростають поколін-

Час невблаганний… 75-ті
роковини визволення Талалаївщини від фашистських
загарбників зустрічає всього
7 учасників бойових дій Другої світової війни. Це Лідія
Михайлівна Мірошніченко,
Іван Прохорович Мірошніченко, Іван Олексійович
Яковенко, Андрій Васильович Кондратенко, Олександр
Потапович Яременко з Талалаївки, Федір Матвійович
Трепачка із Грицівки та Михайло Миколайович Мелашич із Поповички. Всі вони
рано ставали дорослими.
Олександру Потаповичу
Яременку іде 90-й рік. Коли
розпочалася війна, йому
було лише 13, жив із батьками у Липовому. Добре пам’ятає той час. Війна залишила
важкий слід і в його долі. Разом із матір’ю збирав колоски
на колгоспному полі, де наткнувся на бойову гранату, яка
розірвалась і відірвала йому
три пальці на лівій руці…
Роки багато чого стерли в
пам’яті ветерана, та далеку
осінь 1943, коли звільняли
від німців наш край і його
рідне Липове, добре пам’ятає. Згадує, як наші солдати зайшли в село зі сторони
Корінецького. Люди боялися

виходити на вулицю, все ще
не вірили, що прийшли визволителі. Та коли побачили
наших солдатів, вибігали
назустріч, обнімали, плакали з радості. Жінки називали
солдатів синочками, а діти
юрбами бігали за ними і проводжали за село…
Як і всі його ровесники, після визволення села,
Олександр Потапович поряд із дорослими трудився у

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
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ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
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ня талановитих і працелюбних людей,
які змінюють селище. Разом ми розвиваємося, покращуємо благоустрій.
Тому, що разом ми єдина і велика сім’я,
яка прагне створити зручні й комфортні умови для життя.
Дорогі земляки, дорогі талалаївці,
у цей святковий день від імені селищної ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету та від себе особисто щиро вітаю всіх із Днем селища!
Бажаю вам, перш за все, миру, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших
мрій. Хай кожен наступний день буде
зігрітий добром і теплом, повагою та
порозумінням рідних і близьких. А
нашому селищу — процвітання, стабільності та розвитку. Бути і надалі
вічно молодим, квітучим і красивим!
З Днем селища, дорогі талалаївці!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ДОРОС Л И М И СТА ВА Л И РА НО

ШАНОВНІ ТАЛАЛАЇВЦІ!
День селища — це свято всіх, хто тут народився і
виріс, хто приїхав колись,
щоб залишитися назавжди
у селищі з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Ми близько до
серця сприймаємо всі труднощі селища, переживаємо
невдачі та складні часи. Але
й щиро радіємо успіхам, пишаємося нашими досягненнями, з гордістю розповідає-

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ,
ГОСТІ СЕЛИЩА!

За даними http://sinoptik.ua

колгоспі. Спочатку у своєму
селі, у колгоспі «Третій вирішальний», потім у колгоспі
«Червоний прапор», що у
Посаді Роменського району.
Вже понад 50 років живе в
Талалаївці. Тривалий час
працював у сільгосптехніці,
потім помічником бурильника у системі нафтогаз. Тепер живе з донькою Людмилою. Не рідко в гості до них
приїжджає син Віталій із Москви. Саме приїхав переві-

датись. Олександр Потапович радіє, коли діти поряд,
коли є з ким спілкуватися.
Не забуває ветерана і голова районної ветеранської
організації Григорій Іванович Костенко — обов’язково
із святами привітає, новини
розповість.
Текст і фото
Віри КЛИМОВОЇ.
На фото: О. П. ЯРЕМЕНКО
із донькою і сином та
Г. І. КОСТЕНКОМ.

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СЕЛИЩА

15 вересня 2018 року
10:00 — спортивні змагання: з шахів (приміщення колишньої лікарні), з міні-футболу (стадіон селища).
10:00 — дитячі атракціони (центральна площа селища).
13:00 — виставки на центральній площі селища: виробів майстрів декоративно-прикладного, ужиткового, фотомистецтва (краєзнавчий музей); дитячих виробів гуртківців
центру ДЮТ; композицій квітів.
13:00 — патріотичний квест (центральна площа).
14:00 — урочистості з нагоди Дня селища, святковий
концерт учасників художньої самодіяльності районного будинку культури, клубних закладів селищної ради (зал районного будинку культури).
16:00 — український куліш (центральна площа).
20:00 — святкова дискотека від «Галаган і К» (центральна площа).
Працюватиме торгівля.
Запрошуємо всіх на свято!
ОРГКОМІТЕТ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

14 вересня 2018 року

РІШУЧЕ ВИСТУПИТИ НА ЗАХИСТ СЕЛЯН ЗДАТНА ТІЛЬКИ
Радикальна партія Олега Ляшка
Балачки з приводу домовленостей з «Укрпоштою» треба припинити, а антинародний експеримент під назвою «пересувне відділення» — негайно закрити! На цьому наполягають представники Радикальної партії Олега Ляшка.
Радикали перші, хто перейшов від балачок до діла. Вони організували безстрокову акцію протесту під стінами чернігівської дирекції «Укрпошти», поширивши її в райони області. Головні вимоги — негайне припинення псевдо
реформи та звільнення горе-менеджерів, що працюють над її втіленням. Якщо
найближчим часом керівництво держави не схаменеться, то у Радикальній
партії прогнозують, що шини, які вони принесли під центральний офіс «Укрпошти» в Чернігові, «запалають».

Всі політичні сили, які беруть участь у переговорах з
менеджерами «Укрпошти»,
вводять в оману людей —
наголошують у Радикальній
партії Олега Ляшка. Чернігів-

ступимо, доки не врятуємо
наших селян від інформаційного і соціального геноциду. Своєю акцією ми хочемо
донести до містян недолугість поштової реформи,

На фото: активісти Радикальної партії на чолі з депутатом обласної ради Дмитром БЛАУШЕМ пікетують
центральний офіс Укрпошти у Чернігові.
ські радикали перші, хто перейшов від балачок до діла.
31 серпня вони розпочали
безстрокову акцію протесту під стінами чернігівської
дирекції ПАТ «Укрпошта».
На четвертий день протесту
біля головного офісу поштового монополіста в Чернігові
відбувся велелюдний мітинг,
котрий засвідчив рішучість
намірів Радикальної партії.
Замість пересувного відділення
мітингувальники
привезли для керівниці чернігівської дирекції Олени Дорошенко пересувний кабінет
— сміттєвий бак!
«Ми зібрали більше двох
тисяч підписів тільки біля
головпоштамту, — говорить депутат Чернігівської
обласної
ради
Дмитро
Блауш. — Наші інформаційні плакати зривали вже
тричі, нам погрожували,
намагались купити, але ми
стоїмо за правду і не від-

яка спрямована на знищення
українського села».
З менеджерами «Укрпошти» можна зустрічатися і
говорити лише про дату припинення недолугого експерименту під назвою «пересувне
відділення» — переконаний
заступник голови Чернігівської територіальної організації РПЛ Володимир Шкарпітко. «Ми перші заговорили
про те, що нас банально
дурять, — каже він. — Спочатку мова йшла про три
пілотні райони, де «Укрпошта» мала відпрацювати все
до досконалості, натомість
пересувні відділення перекинули на всю область, почали
масово звільняти поштарів.
Тому досить переговорів з
наперсточниками! Настав
час діяти!»
Заміна сільських поштових відділень автомобілями
не влаштовує перш за все
селян.

«За кілька місяців впровадження так званої реформи ми вже бачимо низку
негативних явищ, серед
яких: катастрофічне падіння тиражів місцевих газет,
недотримання графіків обслуговування сільських населених пунктів, затримка
та незручні графіки роботи
пересувних відділень, неякісна організація їх роботи
і, як наслідок+, великі черги,
несвоєчасність, а подекуди
і неможливість поштових
відправлень, затримки з виплатами пенсій, — зазначає
керівник обласного організації РПЛ, голова фракції в
Чернігівській обласній раді
Олег Авер’янов. — Ми не
дамо закрити поштові відділення в селах, — гарантує
він. — Нам вже телефонують, погрожують, та ми
не відступимо поки не зупинимо цей антинародний
експеримент».
Менше, ніж за тиждень
представники Радикальної
партії зібрали понад 5 тисяч
підписів незгодних з реформою мешканців області.
Ініціативу чернігівських
партійців підтримав і лідер
Олег Ляшко. Минулого тиж-

На фото: народний депутат України Олег ЛЯШКО (праворуч) та голова ЧТО РПЛ
Олег АВЕР’ЯНОВ під час зустрічі з працівниками Укрпошти в Комарівці.
ня, перебуваючи в рідній
Комарівці, він пообіцяв селянам зробити все для того,
щоб відмінити антинародну
реформу.
«Як вижити в тому селі?
Школи позакривали, ФАПи
позакривали, дитячі садки
позакривали, тепер взялись
за пошту, — каже лідер Радикальної партії. — У Комарівці всього дві листоноші
на село, а Комарівку за день
не обійдеш, — обурюється
Олег Ляшко. — Для того,
щоб була Україна — має
бути село, а в селі повинні
бути церква, школа, лікарська амбулаторія і пошта.
Тому ми не допустимо,
щоб під виглядом економії
коштів людей позбавляли
можливості оперативного

На фото: представники Радикальної партії на мітингу біля будівлі головпоштамту
у Чернігові.

ПО ЗДОРОВ’Я – ДО АПТЕКИ…
У третю суботу вересня
в Україні щорічно відзначається День фармацев
тичного працівника. Ця
професія стає поширеною,
адже важко знайти людину,
яка б хоч раз у житті не скористалась послугами аптеки. Часто можна почути між
людьми вислів: «Піду до
аптеки по здоров’я!»
На сьогодні у нашому
районі працює три аптечні
точки: центральна районна
аптека №151, її аптечний
пункт у районній лікарні
та приватна аптека ФОП
«Слабченко О. М.». Ця аптека вже 6 років орендує
приміщення у готелі в центрі селища. Її завідуюча
Ірина Прихідько працює
тут після закінчення Харківського національного фармацевтичного університету,
у колективі — ще два фармацевти Валентина Мар-

ченко і Ніна Рєзнік. Всі вони
кваліфіковані спеціалісти,
заслужили повагу і довіру
у людей. Адже так важливо
придбати не тільки ліки, а

отримання інформації та
здійснення платежів. Ми доб’ємося, щоб рішення про закриття поштових відділень
було скасоване. Не на тому
економлять! Менше красти
треба!»
Як і обіцяв, Олег Ляшко
підняв питання припинення
реформи «Укрпошти» на погоджувальній раді в парламенті, звернувшись до Уряду
з відповідною вимогою.
Чернігівські ж партійці
продовжують
безстрокову
акцію протесту і закликають
інші політичні сили продемонструвати на ділі як вони
дбають про народ.
«Нас звинувачують у
популізмі, так ми радимо
всім політичних силам захищати інтереси простих

і почути пораду чи просто
— добре слово. Тут завжди
проконсультують про наявність тих чи інших товарів,
замовлять ліки, яких на той

ЗІ СВЯТОМ,
ФАРМАЦЕВТИ!

час немає в аптеці. А крім
ліків тут є в асортименті
лікарські трави, дитяче харчування, предмети особистої гігієни тощо.

— Ми постійно тримаємо на контролі надходження ліків в аптечну мережу,
— розповідає завідуюча
Ірина Прихідько, — і стараємося робити замовлення так, щоб наші клієнти
завжди мали можливість
придбати все для них необхідне. Робимо окремі замовлення на запит клієнта.
Діють акції, про які ми також повідомляємо наших
відвідувачів. Часто люди
нарікають, що лікарські
препарати дорожчають (як
і все інше). Ціни на ліки
диктують виробники і постачальники. Та здоров’я
— найцінніший скарб, бережіть його і не хворійте!
Віра КЛИМОВА.
На фото: таким колективом обслуговують клієнтів у приватній аптеці
в Талалаївці.

людей і на цьому робити
піар, — зауважує заступник
голови Чернігівської територіальної організації РПЛ Володимир Шкарпітко. — Люди
не дурні, вони відчули на собі
негативні наслідки поштового експерименту, тому
ми змушені стати на захист селянства. Ми закликаємо звертаємось до тих
політичних сил, які ведуть
переговори з горе-менеджерами «Укрпошти»: якщо ви
дійсно з народом, то ваші
намети мають бути під її
центральним офісом в Чернігові, інакше саме ви — популісти і піарники. Досить
балачок! Інформаційний геноцид українського селянства треба припиняти».
Те, що радикали мають
рацію — немає сумнівів. Попри домовленості в стінах
обласної ради повернутися
до відпрацювання базових
трьох районів, представники
«Укрпошти» вже наступного
дня почали впроваджувати реформу на Прилуччині.
Керівниця чернігівської дирекції Олена Дорошенко,
злякавшись народного гніву,
терміново пішла у відпустку.
Представники Радикальної
партії вкотре наголошують —
в руслі переговорів вже нічого
не вирішити. Потрібні рішучі і
радикальні дії, які зупинять
знущання над селянами.
Зволікати не можна, інакше
вогник невдоволення, що тліє
не тільки в душах селян, а й
серед журналістів, які є камертоном думок суспільства
— може перерости у справжнє полум’я, яке змете все!
Святослав ЖОЛУДЬ.

АКТУАЛЬНО

ЧОМУ ПОШТОВУ
РЕФОРМУ
називають
«Здохни, село!»

Чернігівська обласна організація НСЖУ, Асоціація
регіональних ЗМІ, редактори
районних газет прагнуть партнерської співпраці з поштовиками, борються за збереження
місцевої преси та національного інформаційного простору загалом. Та керівництво
«Укрпошти», реалізовуючи в
області пілотний проект, представників ЗМІ не чує.
Огляд під таким заголовком про те, як відбувається
поштова реформа в області і безпосередньо в Талалаївському районі Ольга
Чернякова, відповідальний
секретар обласної організації НСЖУ, публікує у виданні
«Час Чернігівський». Переходьте за посиланням https://
cntime.cn.ua/top-novini/
item/25083
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДЕНЬ ЗНАНЬ З КОМПАНІЄЮ ТАС АГРО
Білі банти, квіти, синьо-жовті кульки, перший у житті дзвінок і слова вітань із початком
навчального року — саме так у школах України
пройшло свято Першого дзвоника. З самого
ранку вулиці селищ та сіл кожного району традиційно заполонили усміхнені діти у вишиванках. Не оминуло це свято і першокласників Талалаївського району. Вдвічі приємнішим День
Знань став для дітей тих населених пунктів, де
працює компанія ТАС Агро. Цього року агрохолдинг зробив першокласникам приємні та, що
найважливіше, корисні подарунки.
«Перше
вересня
— особлива подія для
кожної дитини. Для наймолодших школярів усе
відбувається
вперше.
Це і перший клас, і перша вчителька, букварик
та шкільні будні. Задля
створення
справжньої
святкової
атмосфери
наша компанія щорічно
дарує кожному першокласнику подарункові набори із найнеобхіднішими
товарами та сюрпризами. Цьогоріч на 1 вересня
майже п’ятдесят пер-

шачків із шкіл Талалаївського району одержали
від компанії ТАС Агро
набори якісного канцелярського приладдя, що
будуть сприяти як навчальному процесу, так
і загальному розвитку
дитини», — розповів
Олександр
Сергійович
Трипуз, директор ТОВ АФ
«Обрій LTD».
«Кожного року наші
першокласники отримують від підприємства
«Обрій LTD» подарунки
до Дня знань. Винятком

не став і цей навчальний
рік. Приємно, що аграрії
роблять все для того,
щоб перший день шкільного життя запам’ятався малечі позитивними

ПРОБЛЕМА

ХТО І ЗА ЧИЙ РАХУНОК ПОВИНЕН
МІНЯТИ ГАЗОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК

Депутат
Талалаївської селищної ради Олег
КОБЗИСТИЙ
дізнавався
про тонкощі процедур у
разі необхідності заміни у
приватному помешканні газового лічильника. Хто і за
чий рахунок повинен міняти газовий лічильник у помешканні? Чи може споживач самостійно встановити
лічильник, чи обов’язково повинен замінити на
той, який пропонує газова
служба? Чи повинна газова служба відшкодувати витрати за самостійно
встановлений лічильник?
— Сам зіткнувся із цією
проблемою.
Виявляється,
що вона тривожить багатьох
і вже досить тривалий час.
Працівники місцевого підрозділу служби 104 знімають на
планову повірку лічильники,
особливо роторні. Як правило, повірку вони не проходять
(наприклад, лічильники «Новатор»), отож газовики змушують натомість безкоштовно встановлювати лічильники
«Самгаз». У разі необхідності
заміни газового лічильника
людям часто пояснюють, що
замінити лічильник можна
тільки на той, що їм запропонують у газовій службі, і тільки їхніми силами. Люди не
знають, що існує Державний
реєстр засобів вимірювальної техніки, до якого внесено
понад 80 назв газових лічильників, які дозволені для побутових користувачів. Згідно
із п. 2 ст. 3 Закону України

«Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
фізичні особи можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу
(індивідуальних лічильників)
з подальшою компенсацією
таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за
тарифом на розподіл природного газу.
Із проблемою звертався
і на Урядову гарячу лінію,
звідки отримав відповідь,
що «… У разі прийняття оператором ГРМ рішення про
недоцільність
проведення
ремонту лічильника газу оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих
днів після результатів проведення періодичної повірки
(але не пізніше двомісячного
строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий
лічильник газу (аналогічного
типорозміру) для подальших
комерційних розрахунків і в
цей самий строк повернути
побутовому споживачу його
лічильник газу та письмово
повідомити споживача про
результати проведення періодичної повірки і прийняте
рішення щодо недоцільності
ремонту лічильника газу. У
такому разі побутовий споживач не може відмовитися
від встановлення лічильника
газу оператора ГРМ».
20 січня ц. р. набрав
чинності ЗУ «Про внесення

змін до закону України «Про
забезпечення
комерційного обліку природного газу».
На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП), можна
знайти рекомендації щодо
встановлення газових лічильників побутовими споживачами згідно із Законом.
Однозначно, споживач має
право обрати, придбати та
встановити газовий лічильник. Ці процедури повинні
відбуватися згідно із діючим
Законом, а не бажаннями окремих осіб.

моментами. Представники компанії також вручають діткам солодкі
презенти до новорічних
свят, беруть участь у
святкових заходах, присвячених
останньому
дзвонику та випуску.
Крім того, у минулі роки
аграрії спільно з Благодійним фондом Сергія
Тігіпка профінансували
заміну меблів та купівлю
сучасної мультимедійної
техніки, ноутбуків для
нашого освітнього закладу. Ми дякуємо компанії за всі добрі справи
та сподіваємося на майбутню плідну співпрацю», — підсумував Сергій
Миколайович Шевченко,
директор Харківської загальноосвітньої
школи
I-III ступенів.
Андрій
ЗЕМЕЛЬНИЙ.

НАШІЙ рідній, дорогій матусі, бабусі і прабабусі Катерині Луківні
СУЛИМЕНКО з Талалаївки
15 вересня виповнюється
90-років. Все життя її — то
велика сільська робота,
турбота про родину. Люба
матусю, бабусенько мила,
спасибі велике, що Ви нас
зростили. Спасибі, рідненька, за ласку й тепло, за те,
що навчили робити добро.
Ми дякуєм Богу, що Ви у
нас є, хай силу й здоров’я
Господь Вам дає. Щоб здоров’я було, щоб жили не
тужили, Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
З любов’ю та повагою
ДІТИ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
* * *
14 ВЕРЕСНЯ святкує
своє 70-річчя Михайло
Миколайович ЛУЦЕНКО з
Діброви. Бажаємо нашому
ювіляру міцного здоров’я
і всяких життєвих гараздів
на довгі роки. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали у труді. Дорослими вже
стали діти, а Ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі
води, і вже минає 70. Хоч як
прожитих літ і шкода, не повернути їх назад. Хай щастя
панує у Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я
міцного й щирої долі хай Бог
посилає і Вас береже.
ТАМАРА та всі рідні.
* * *
19 ВЕРЕСНЯ святкуватиме свій 70-річний ювілей
наш дорогий чоловік, батько і дідусь Анатолій Анатолійович КОЛОМІЄЦЬ із
Рябух. 70 лет — прекрасная дата, в жизни успеть
ещё много надо. Папу сегодня мы поздравляем,
счастья ему и здоровья
желаем. Пусть будет бодрым папа любимый, вечно
весёлым, вечно красивым.

Мы Тебя любим и мира желаем, дружно Тебя мы все
поздравляем.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ.
* * *
15 ВЕРЕСНЯ святкуватиме свій день народження наша дорога сестричка Любов Михайлівна
МІРОШНИЧЕНКО з Талалаївки. Хай щастя та мир
зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре вино. Будь
завжди здорова і завжди весела, життя бережи, бо єдине воно. Нехай Тобі завжди
всміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки,
хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії,
бажання, думки. Щоб проліском ніжним життя Твоє
квітло, весною буяла в душі
доброта. Любові, добра
Тобі, чистого неба, поваги,
пошани й людського тепла.
Сестри
ОЛЕНА та ЛІДА.
* * *
15 ВЕРЕСНЯ іменинник наш дорогий чоловік,
тато і дідусь Олександр
Миколайович БРАТАШ із
Новоселівки. Журавлиним
ключем відлітають літа, сивина засріблила вже скроні, тільки в серці Твоїм та
ж струна золота, сила та ж
незгасима в долонях. Бажаєм, щоб сонечко завжди
Тобі усміхалось, щоб все,
що задумав, завжди збувалося. Щоби Твоя доброта в
онуках проросла, щоб завжди вони Тебе шанували і у
холод зігрівали. Хай святий
Твій ангел-хоронитель не
залиша Тебе у клопотах усіх
і буде Твій супутник і цілитель на все життя, на довгий вік.
ДРУЖИНА, ДОЧКА,
СИН, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА,
онуки ДАНЯ і АНЯ.

РАЗОМ ЗБЕРЕЖЕМО ПОШТУ!

Запровадження пілотного проекту «Пересувне поштове відділення»
— це знищення пошти
на селі — так вважають
радикали і наші прихильники. Саме листоноша
— завжди найбажаніша і
найочікуваніша людина у
селянській оселі, особливо там, де живуть люди
літні. Чи ж буде заходити
«пересувний» листоноша
у кожен дім? Звичайно,
що ні. Вже за кілька днів
роботи проекту у нашому
районі, селяни кожного із
сіл Талалаївського району
відчули його «переваги».
Наприклад, районну і об-

ласні газети передплатники із сіл отримали тільки
через тиждень, після виходу їх у світ. А у село Новоселівку не доставили і
через тиждень. У жодному
селі немає графіка роботи
пересувного відділення.
Люди вкрай обурені. Робота поштових відділень
у попередньому режимі їх
задовольняла. Була довіра до місцевих листонош.
Нашим листоношам потрібна робота, а листоноші
— нашим людям!
Ми повинні об’єднатися, щоб зупинити цю
реформу, спрямовану на
знищення пошти на селі і

На фото: під час акції біля приміщення «Укрпошти» в Чернігові.

місцевої преси. Члени Талалаївської районної організації РПЛ, наші прихильники з району і громади зі
мною та моїм заступником
Людмилою Ярмош 4 вересня стали учасниками
обласної акції проти експерименту Укрпошти. Зібрання прийняло рішення
звернутися до депутатів
обласної ради про скликання позачергової сесії,
щоб висловити недовіру
керівництву Чернігівської
дирекції «Укрпошти» та
звернутися до Президента
і голови Уряду про відміну
даного проекту.
У Талалаївці працюють намети. Люди підходять і залишають свої
підписи під зверненням
до «Укрпошти» з вимогою припинити цей антинародний
експеримент
— відправити у відставку
керівника
Чернігівської
дирекції Укрпошти Олену
Дорошенко, відновити роботу поштових відділень
на селі та поновити на
роботі звільнених листонош! Ми знову 19 вересня
вийдемо до обласної ради
на продовження акції. Єднаймося, тільки разом ми
зможемо відстояти інтереси селян.
Людмила
ЛАЗОРЕНКО,
голова Талалаївської
місцевої організації РПЛ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований, опалення
водяне. 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.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна)
в Талалаївці. Ціна по домовленості після огляду.
Тел. 096-063-89-13.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
1/2 дерев’яної ХАТИ на розбір (коридорчик і піч із цегли;
у разі необхідності допоможуть помічники), молода ОВЕЧКА вагою до 50 кг, маленька КІЗОНЬКА. Все недорого.
Тел. 068-822-16-12.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (колишня Фрунзе). Будинок (опалення комбіноване газ і пічне, вода, каналізація) з усіма меблями та побутовою технікою, два гаражі,
літня кухня, господарські будівлі, приватизований город біля
будинку, сад. Тел. 097-165-46-63.
ПІВБУДИНКУ по вул. Енергетиків, 14/2 у Талалаївці.
Земельна ділянка 15/10 соток з надвірними будівлями. Про
ціну домовимося. Тел. 098-409-91-61.
САДИБА в смт Талалаївка: будинок із централізованим водопостачанням, каналізацією, є бойлер, душ, опалення газове і пічне, є котел на дровах, з усіма меблями,
побутовою та с.-г. технікою. Біля будинку сад, є сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка
0,175 га приватизована. Недалеко від дому город 0,10 га.
Тел. 093-775-60-07.
КВАРТИРА у приватному секторі в центрі Талалаївки.
Тел. 096-179-55-81.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди, 19.
Тел. 098-850-39-35.
САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 80.
Є колодязь, погріб, сарай, 3-фазка, город.
Тел. 067-705-40-09 (Роман).
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108 1992 року випуску у відмінному
стані. Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-53 (фургон) по запчастинах. На даний час у комплекті. Тел. 067-297-22-05, 066-795-34-73.
ПРИЧІП до мотоблока або саморобного трактора.
Тел. 095-366-27-21.
Одноосьовий тракторний ПРИЧІП. Тел. 066-222-06-80.
КОСАРКА роторна, ГРЕБКА. Тел. 097-632-30-33
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Малі ПОРОСЯТА. Тел. 098-952-12-44, 067-460-61-28.
КОРОВА, 7 років, 3 місяці тільна. Тел. 098-952-12-44.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
Дитячий ВЕЛОСИПЕД, триколісний, з ручкою управління, ШАФА б/у, БУФЕТ, СТОЛИК кухонний, КРОСІВКИ дитячі.
Тел. 098-618-51-33.
КАПУСТА вітчизняної селекції, 5 грн./кг, для переробки і
зберігання. Тел. 097-164-86-76.
КОРОВА, недорого. Тел. 097-194-41-76, 098-331-71-66.
КОРОВА з другим телям. Тел. 068-927-13-43.
КОРОВА-первістка, недорого, ГНІЙ. Тел. 098-888-61-02.
ВІВЦІ. Тел. 066-662-78-58.

Послуги ПЕРУКАРЯ.
Тел. 097-151-26-10.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ЗА ЯВА ПРО НАМІР ОТРИМ АТИ Д
 ОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Приватне сільськогосподарське підприємство «Лан» заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: вул. Миру,
20-б, с. Болотниця, Талалаївський р-н, Чернігівська обл., 17240.
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання обробки зерна: очищення, сушіння, зберігання на складах, ремонтних служб обслуговування
сільгосптехніки, служб теплозабезпечення. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту,
оксид діазоту), оксид вуглецю, парникові гази: метан та двоокис вуглецю, аерозолі зварювання, сірчана кислота, неметанові
леткі органічні сполуки.
Адміністрація ПСП «Лан» зобов’язується виконувати норми
і правила з охорони навколишнього природного середовища та
вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності
та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства
не створюють перевищення рівня гранично допустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони об’єктів,
що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання
забруднюючих речовин.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ПСП «Лан» звертатися за адресою: вул. Миру,
20-б, с. Болотниця, Талалаївський район, Чернігівська обл.,
17240, тел. (04634)2-34-97.
Із зауваженнями або запереченням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ПСП «Лан» звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Талалаївської райдержадміністрації.
Адміністрація ПСП «Лан».

Магазин «Товари бджільництва» у м. Ромни (вул. Полтавська, 61) закуповує якісний МЕД із липи без перевірки на
аналіз ціною 50 – 55 грн. за кг, ПРОПОЛІС (800 грн./кг), ВІСК
(тільки жовтий) — 140 грн./кг, МЕРВУ (30 грн./кг), ПИЛОК
квітковий (150 – 160 грн./кг).
Широкий асортимент ІНВЕНТАРЮ для бджолярів.
Тел. 096-797-52-47, 095-068-98-77.

КУПЛЮ

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).
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.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-069-98-52.
КІЗ, ЦАПІВ, БАРАНІВ. Тел. 096-796-33-68.

14 вересня 2018 року
23 вересня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

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.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 095-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків
та жінок) на об’єкти в Сумській області. Вахтовий метод
роботи.
Тел. 050-367-58-80, 098-832-65-42.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Реалізуємо
паливні
БРИКЕТИ типу Пінікей із
тирси, запаковані в целофанові пакети (виробництво в м. Бахмач).
Тел. 067-406-08-17,
067-292-78-03.

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПРОДАМ або ЗДАМ
2-кімнатну КВАРТИРУ зі
зручностями в Талалаївці.
Тел. 096-687-52-91.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ,
МОТОЦИКЛ,
ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
АВТОРОЗБОРКА ВАЗ,
ГАЗ, Москвич, МТ.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.
Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка. Ціни від
виробника.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною
програмою,
компенсація
35%. Тел. 066-437-77-43,
098-749-68-40,
098-768-28-04.

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Звертатися за тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ учасника ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС серії 2А №177551, видане Чернігівською ОДА 4.12.1992 року на ім’я МАЛІЙ Анатолій Олексійович 1965 р. н., вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Харківської сільської ради, серії I-ЧН №035760, виданий Харківською сільською радою 15 березня 2002 року на ім’я ДРОЗДЕНКО
Сергій Володимирович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №517151, виданий Талалаївською
РДА 22.06.2005 року на ім’я ЯРЕМЕНКО Ніна Миколаївна,
вважати недійсним.

УВАГА! У м. Бахмач біля ринку «Колос», навпроти магазину «Стройбат» та на території оптової бази
(заїзд біля нової церкви) ЗАКУПОВУЄМО: ГОРІХИ,
гарбузове НАСІННЯ, КВАСОЛЮ від 18 до 22 грн./кг.
Понеділок — вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

Загублений ПАСПОРТ серії КТ №012306, виданий Сокирянським РВ УМВС у Чернівецької області 12 січня 2010
року на ім’я ШУЛЬГА Владислав Євгенович. Хто знайшов,
прохання повернути власнику за хорошу винагороду.
Тел. 096-678-05-34.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS. 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).

ПОМИНАННЯ

19 ВЕРЕСНЯ минає 10 років, як
немає нашого найріднішого і незабутнього чоловіка, батька, дідуся Івана
Андрійовича КАРПЕНКА з Красного
Колядина. Ми не забули, тату, Твої очі
і не забули усмішки Твоєї. Якби ж приснились сни оті пророчі, то не було б
трагедії тієї. Тебе ми хочем, тату, обійняти і так сумуєм, любий, за Тобою.
Бо більше Ти не зайдеш в нашу хату,
не будем розмовляти ми з Тобою. Без
Тебе, тату, опустіла хата, ми так сумуєм, тату, за Тобою. Течуть сльозинки з думкою про Тебе.
Навіщо хтось дмухнув і згасла свічка? Лиш відображення
лишилось в небі і спомин вкарбувався в серце вічний. Тепер, наш тату, ходим ми до Тебе, туди, де тихо й є Твоя
присутність. Ти промовляєш: плакати не треба, шепочем
ми: ти наша незабутність. Минуть роки і відлетять лелеки,
та пам’ять не затьмарить думки й мрії. Ми знаєм, тату, що
Ти так далеко, не повернешся більш — нема надії…
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, ДОНЬКА
із сім’ями.
МИНАЄ рік світлої пам’яті нашого дорогого, люблячого синочка, тата,
брата, племінника й онука Олега Володимировича ЛУЦЕНКА із Степанівського. Любий наш синочку! Горбок
землі мовчить, як все довкола, і огортає
душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Твою радість, ні печаль. Нема
Тебе, хоч скільки хочеш клич, сама печаль повисла над землею, у світі серед
безлічі облич вже не зустрінем посмішки Твоєї. Хто знав і пам’ятає Олега Володимировича, пом’яніть нашого синочка.
У вічній скорботі МАМА, ТАТО, ДІТИ, БРАТ,
СЕСТРИ і всі рідні.
Колектив СТОВ Агрофірми «Горизонт» сумує з приводу передчасної смерті Миколи Михайловича ОГІЯ і
висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив відділу Держгеокадастру у Талалаївському районі висловлює щирі співчуття начальнику відділу
Олександру Миколайовичу Огію з приводу передчасної
смерті його батька
МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА.

14 вересня 2018 року

ВІДГОМІН

СІЛЬСЬКІ СВЯТА

День села святкують тепер майже у кожному селі.
Так було і цього року. Цікаво
було про це читати у районній газеті. Однозначно, що
скрізь було весело, цікаво,
незабутньо.
Особливою
радістю переймалися душі
тих, хто приїхав поклонитись батьківському обійстю,
хто залишив рідний дім
десятки літ тому і у такий
святковий день приїхав на
зустріч з рідним селом. Приємно, що зустрічі ці стають
традиційними і очікуваними. Ось тільки відбуваються вони в кожному селі за
одним і тим же сценарієм
— привітання сільського голови, вшанування жителів
села, виставки виробів сільських умільців, кашоваріння,
для дітей — приїжджі атракціони і завершується все
дискотекою для молоді. За
таким же сценарієм відбувалося святкування і в нашому

селі Плугатар. Безперечно,
все було досить добре підготовлено, всі лишились задоволені. Про це розповіли і
в районній газеті. У мене та
і в деяких моїх односельців
виникла думка про те, що
варто було б якось урізноманітнити святкування, додати
до програми щось нове,
нетрадиційне. Наприклад,
старші чоловіки в селі могли б показати молодим, як
рубати дрова чи молотити
ціпом зерно, як правильно
косити траву чи позмагатися
у спритності верхової їзди
на конях. Можна придумати
багато цікавих оригінальних
конкурсів. Над цим можуть
пофантазувати організатори свят, порадившись із односельцями. І тоді жителям
сіл та приїжджим гостям,
буде ще цікавіше на святі
рідного села.
Галина ЛЕГЕЗА,
жителька с. Плугатар.

СЛУЖБА – 101

ЩОБ НЕ СТАЛАСЯ БІДА

6 липня у с. Вертіївка Ніжинського району внаслідок
обрушення залізобетонного
перекриття у будівлі, яка не
експлуатується, смертельно
травмовано трьох дітей віком 11 – 12 років.
На території Талалаївки
та району перебуває багато
безгосподарчих споруд, або
споруд, у яких є власники,
та утримують їх в аварійному стані. Перебування у таких місцях може призвести
до трагічних наслідків, подібних до того, що стався у
Вертіївці.
Протягом серпня комісією було проведено перевірку
деяких із таких споруд, та визначено, що перебування у
них може загрожувати життю
та здоров’ю людей. Зокрема
такі споруди знаходяться на

території колишнього цегельного заводу, території колишньої сільгосптехніки, приміщення колишньої районної
лікарні, що знаходяться у
центрі селища (саме там нещодавно стався обвал даху
під вагою снігу). Також на
території селищної та сільських рад району перебуває
багато аварійних споруд —
колишніх колгоспів, ферм та
інших приміщень.
Зважаючи на всі ці обставини, з метою недопущення
трагедій, прохання до батьків
уважніше стежити за іграми
своїх дітей, не допускати їх
у аварійні приміщення, нехай
діти завжди перебувають під
наглядом дорослих.
Геннадій ЗІРКА,
начальник Талалаївського
РС УДСНС в області.

СЛУЖБА – 102

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
САМОГОНОВАРІННЯ

Як свідчить поліцейська
статистика, майже кожен
третій злочин вчиняється
особами, які на момент його
скоєння перебували у стані
алкогольного сп’яніння.
Громадяни, які будуть
виготовляти або зберігати самогон та апарати для
його виробництва, згідно зі
статтею 176 Кодексу України про адміністративні
правопорушення «виготовлення, зберігання самогону
та апаратів для його виробництва», понесуть адміністративну відповідальність
і сплатять штраф у розмірі

від 511 до 170 гривень. Ті,
хто придбають самогон,
незалежно від кількості, будуть притягнені до адміністративної відповідальності
за статтею 177 КУпАП України «Придбання самогону
та інших міцних спиртних
напоїв домашнього вироблення», а це накладення
штрафу від одного до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник Талалаївського
ВП Прилуцького ВП ГУНП
в Чернігівській області,
майор поліції.

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

17 вересня — с. Лавіркове, ТОВ «Обрій», зернотік;
смт Талалаївка АЗС «ANP», ТОВ «Обрій», зернозберігальне, ВУЖКГ, райавтодор, АТП, вул. Комунальна, вул. Молодіжна, вул. Шевченка, вул. Перемоги, вул. Затишна.
18 вересня — с. Глибока (село повністю), с. Болотниця, вул. Гагаріна.
19 вересня — с. Петькове (село повністю).
20 вересня — с. Болотниця, вул. Гагаріна.
21 вересня — с. Ря бу х и,
вул .
Нез ал еж н о с т і
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
Сектор культури та туризму Талалаївської райдержадміністрації оголошує з 6 вересня 2018 року прийом документів кандидатів для участі в конкурсі на посаду керівника
комунального закладу культури району: директора районного будинку культури.
Конкурсний добір триватиме упродовж 30 днів з дня
оголошення конкурсу. Вимоги до конкурсантів та перелік
документів для участі в конкурсі розміщено на сайті сектору
культури та туризму Талалаївської РДА http://kulturaturyzm.
tk/NVTL/760 (рубрика «Оголошення»).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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

Н а ф т о г а зо в и д о б у в н е
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 район, 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 Скороходівському родовищі
корисних копалин (нафта, газ
природний, конденсат, супутні:
етан, пропан, бутани). Дослідно-промислова
експлуатація
родовища проводиться з 1974
року, а промислова з 1981 року.
Технічна альтернатива:
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності
відсутня, оскільки Скороходівське родовище в промисловій
експлуатації на підставі спеціального дозволу на користування надрами №2031 від
11.12.1999 року, виданого Державною службою геології та
надр України терміном на 20
років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності
Скороходівське родовище
розташоване в Талалаївському
р-ні Чернігівської області, на території Талалаївської селищної
ради (державний акт договору
оренди серія І-ЧН №001664,
реєстраційний №101, рішення
від 29.12.2001 р.) та Липівської
сільської ради (державний акт
договору оренди серія І-ЧН
№001660, реєстраційний №98,
рішення від 29.12.2001 р.),
гірничий відвід №2279 від
12.10.2012 року. На території
Талалаївського району в межах
гірничого відводу є промислові
споруди: будинок оператора
групової замірної установки
№1, будинок оператора групової замірної установки №2.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
Враховуючи межі Скороходівського родовища, межі
гірничого відводу №2279 від
12.10.2012 року — 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, в тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва
тощо)
Скороходівське родовище
відкрите у 1973 році, в дослідно-промислову експлуатацію
введене у 1974 році, а у промислову експлуатацію з 1981
року. Скороходівське підняття
представляє собою глибокозалягаючу брахіантиклинальну
асиметричну складку з відносно крутим південно-східним і
пологішим північно-західним і
північними крилами. У розрізі
родовища виявлено 6 нафтових горизонтів: В-15, В-16н,
В-17, В-19, В-26 і Т та один
газовий — В-20. Колекторами
є піщано-алевролітові пласти,
що залягають серед потужних
глинистих та глинисто-карбонатних пачок. Поклади невеликих розмірів, склепінні,
тектонічно та літологічно екрановані. Продуктивні горизонти
на Скороходівському родовищі
пов’язані з турнейськими і візейськими покладами. Площа
гірничого відводу 10,24 км2.
Станом на 01.01.2017 р. на родовищі пробурено 54 свердловини із них діючих — 9, в бездії
— 15, нагнітальних — 3, п’єзометричних — 19, в очікуванні

ліквідації — 1, ліквідованих —
7. В 2016 році велась розробка
горизонтів В-15, В-16н, В-19, з
яких було видобуто 29,21 тис.
тонн нафти. Річний видобуток
попутного газу — 3,084 млн м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання
об’ємів дозволених викидів в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, 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. У 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 ґрунтових вод, ґрунту, ландшафту
на території, що перебуває
під впливом експлуатаційних
об’єктів родовища. Підприємство сертифіковане, дотримується вимог ISO 9001:2000,
OHSAS 8001:1999, ISO 140012004. Експлуатаційні об’єкти
знаходяться в межах гірничого
відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку.
● щодо
технічної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
технічної альтернативи відсутні через відсутність технічної
альтернативи.
● щодо
територіальної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
територіальної альтернативи
відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та
види можливого впливу на
довкілля
На території Скороходівського родовища об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Джерелами забруднення
атмосферного повітря є групові
замірні установки, сепаратори,
резервуари, які призначені для
уловлювання нафтової емульсії (з подальшою передачею її
на утилізацію). Потенційними
джерелами забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних
вод можуть бути розливи пластових флюїдів в результаті виникнення аварійних ситуацій.
В результаті здійснення планованої діяльності на флору
та фауну здійснюється опосередкований вплив — присутність людей та обладнання на
технологічних
майданчиках.
Крім того, серед впливів на
довкілля необхідно зазначити
можливе вилучення земельних ділянок. Сфера, джерела
та види можливого впливу на
довкілля за інвентаризовані
та обліковуються на території
ведення діяльності в Талалаївському 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 транс
кордонного впливу на довкілля (в тому числі 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, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
● зауваження та пропозиції, які надійдуть у 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, зазначеному 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 в 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 з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду ваших
зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
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 (нафта, газ
природний, конденсат, супутні:
етан, пропан, бутани)) на Скороходівському 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 агропромислового
розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації,
поштова адреса: пр. Миру, 14,
м. Чернігів, 14000, електронна
адреса: dapr_post@cg.gov.ua,
тел./факс: (0462) 77-44-88, контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

РОЗК РИ Л И ТА Л А Н Т

Живемо ми у віддаленому від райцентру селі, отож
змалечку віддати доньку
до школи мистецтв не було
можливості. Минулого року,
коли Аня вже перейшла до
11 класу, із вибором майбутньої професії у неї якось
не складалося. Вона ще не
могла зрозуміти, чим хоче
займатися після школи. І ось
випадково до неї потрапила
гітара. Донька нею захопилась і почала вчитись грати.
Ми зрозуміли, що у неї є велике бажання вчитися далі.
І ось 1 грудня ми приїхали до школи мистецтв.
Директор Ольга Василівна Самозвон її послухала
і сказала, що в дівчини є
талант, але ми надто пізно
сюди прийшли, адже вчитися треба 8 – 5 років. До того
Н а ф т о г а зо в и д о б у в н е
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 район, 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 Талалаївському родовищі
корисних копалин (природний
газ, конденсат, супутні: етан,
пропан, бутани). Дослідно-промислова експлуатація родовища проводиться з 1973 року, а
промислова з 1981 року.
Технічна альтернатива:
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності
відсутня, оскільки Талалаївське родовище в промисловій
експлуатації на підставі спеціального дозволу на користування надрами №2033 від
11.11.1999 р., виданого Державною службою геології та
надр України терміном на 20
років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності
Талалаївське
родовище
розташоване в Талалаївському
р-ні Чернігівської області, на території Талалаївської селищної
ради (державний акт договору
оренди серія І-ЧН №001664,
реєстраційний №101, рішення
від 29.12.2001 р.) та Староталалаївської сільської ради
(державний акт договору оренди серія І-ЧН №001663, реєстраційний №97, рішення від
29.12.2001 р.), гірничий відвід
№2284 від 15.10.2012 року. На
території Талалаївського району в межах гірничого відводу
є промислові споруди: споруда дожимної насосної станції,
будівля насосної, будівля насосної водопостачання, резервуари для води, будівля побутових приміщень, установки
низькотемпературної сепарації
газу, будівля котельної установки
низькотемпературної
сепарації газу, посудини попередньої сепарації газу.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
Враховуючи межі Талалаївського родовища, межі гірничого відводу, гірничий відвід
№2284 від 15.10.2012 року —
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 адмі-

ж, донька не розумілася у
нотній грамоті. Та все ж вона
старанно почала вчитися та
готуватися до вступу. Крок
за кроком вперто здобувала музичну освіту. Ольга
Василівна терпляче і наполегливо займалась із Анею.
Їхня спільна праця дала свої
результати. Уже в лютому
донька бере участь у конкурсі і займає I місце, у березні бере участь у звітному
концерті школи мистецтв.
Через півроку навчання
дівчина опанувала достойну
вступну програму: вона грала 5 різних потужних творів,
читала по нотах, освоїла
фортепіано та розуміється у
нотній грамоті. У результаті
вона вступила до Ніжинського коледжу культури і
мистецтв, адже розпочавши

навчання у школі мистецтв,
вона відразу вирішила, що
хоче займатися музикою
професійно. При вступі до
коледжу викладачі були приємно здивовані, що за такий
короткий термін навчання
донька змогла стільки освоїти. Та якби не школа мистецтв, вона б не займалася
улюбленою справою.
Ми щиро дякуємо викладачам, які займалися з моєю
донькою. Це Ольга Василівна
Самозвон та Алла Анатоліївна Руденко. Спасибі вам за
вашу працю і терпіння. Є гарний вислів, що учитель продовжується у своєму учневі.
Сподіваюсь, донька достойно
продовжить вашу справу.
БАТЬКИ
Анни ПИРОГОВОЇ.
с. Поповичка.

нічної 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 тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))
Підстави для здійснення
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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, зазначеному у
п. 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу
на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу

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

ністративних 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, в тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва
тощо)
Талалаївське
родовище
приурочене до криптодіапірової асиметричної складки
субширотного
простягання.
Промислова газоносність родовища пов’язана з продуктивними горизонтами В-12, В-16,
В-17, В-18, В-19, В-20 та Т, які
представлені сумою малопотужних, часто не витриманих
по площі пластів, пропластків
і лінз пісковику. Площа гірничого відводу 12,1 км2. Станом на
01.01.2017 р. на родовищі пробурено 21 свердловину із них
видобувних, діючих — 4, бездіючих — 1, п’єзометричних — 3,
водозабірних — 3, поглинаючих
— 2, ліквідованих — 8. Талалаївське родовище знаходиться
на завершальній стадії розробки. Поклади розробляються на
режимі виснаження. Всього в
2016 році видобуто 3,6 млн м3
газу, 0,006 тис. тонн конденсату. Середній дебіт 1 свердловини: газу — 0,02 тис. м3/д проти
проектного 6,0 тис. м3/добу. З
початку експлуатації видобуто
2398,6 млн м3 газу і 1344,7 тис.
тонн конденсату. Поточний коефіцієнт вилучення газу 0,567.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання
об’ємів дозволених викидів в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, 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. У 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-ін-
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женерна 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 ґрунтових вод, ґрунту, ландшафту
на території, що перебуває
під впливом експлуатаційних
об’єктів родовища. Підприємство сертифіковане, дотримується вимог ISO 9001:2000,
OHSAS 8001:1999, ISO 140012004. Експлуатаційні об’єкти
знаходяться в межах гірничого
відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку.
● щодо
технічної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
технічної альтернативи відсутні через відсутність технічної
альтернативи.
● щодо
територіальної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
територіальної альтернативи
відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та
види можливого впливу на
довкілля
На території Талалаївського родовища об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
Джерелами забруднення атмосферного повітря є групові
замірні установки, Потенційними джерелами забруднення
ґрунтів, поверхневих та підземних вод можуть бути розливи
пластових флюїдів у 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 Талалаївському 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 тех-

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, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
● зауваження та пропозиції, які надійдуть у 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
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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 в 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

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

звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля
Протягом 20 робочих днів з
дня офіційного оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому
органу, зазначеному у п. 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і
пропозиції, вкажіть унікальний
реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду ваших
зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
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 (природний
газ, конденсат, супутні: етан,
пропан, бутани)) на Талалаївському 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 агропромислового
розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації,
поштова адреса: пр. Миру, 14,
м. Чернігів, 14000, електронна
адреса: dapr_post@cg.gov.ua,
тел./факс: (0462) 77-44-88, контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.
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