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•  7 ГРУДНЯ - ДЕНЬ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Шановні працівники органів місцевого самоврядуван-
ня та депутати всіх рівнів. Прийміть щирі вітання з нагоди 
Дня місцевого самоврядування. Працівники місцевого само-
врядування та депутатські корпуси нашого району завжди від-
різнялися   високим професіоналізмом, цілеспрямованістю 
та відповідальністю у вирішенні важливих соціально-еконо-
мічних та суспільно-політичних питань. А завдяки злагодже-
ній роботі представницької й виконавчої гілок влади, тісному 
співробітництву сьогодні вдається не лише вирішувати чима-
ло непростих завдань, а й реалізовувати багато перспективних 
планів та задумів.  З приводу свята прийміть слова вдячності 
за вашу самовіддану працю на благо розвитку територіальних 
громад району.  Від усього серця бажаємо кожному з вас міц-
ного здоров’я, миру, злагоди, активної громадянської позиції 
та єдності на шляху розбудови рідної України!
Віктор Годлевський,                                                 Віктор Дудукалов,
голова   районної ради               голова районної державної адміністрації

НА РІК — ДЕШЕВШЕ!
ПЕРЕДПЛАТИВШИ «НИВУ» на весь 2017 рік за пільговим індексом, ВИ 

БЕЗКОШТОВНО
ОТРИМАЄТЕ 14 номерів газети 

і знижку 20% 
на рекламні послуги в нас! ВІЗЬМЕТЕ участь 

У РОЗІГРАШІ ПРИЗІВ
від постійного спонсора — народного депутата України 

ОЛЕКСАНДРА ПОНОМАРЬОВА!
Вартість пільгової річної передплати — 186,05 грн (+ 4 грн пош-

тові послуги). Індекс для РІЧНОЇ передплати — 97807.

• УВАГА! ПРЯМА ЛІНІЯ!
У четвер, 15 грудня 2016 року, в Чернігівській районній державній адміністрації  відбудеться пряма «гаряча» те-

лефонна лінія, під час якої на запитання  громадян відповідатиме керівник апарату райдержадміністрації Логвиненко 
Валентина Никифорівна.

Звертатися з 10 до 11 години за номером телефону 9 14 20.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ, ДЕПУТАТИ 
РАД УСІХ РІВНІВ! ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ 

ВІТАННЯ З ДНЕМ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладено 
велику відповідальність за соціально-економічний розвиток 
територій та благополуччя їхніх жителів. Від професіоналізму, 
досвіду й компетентності, самовідданої праці, наполегливос-
ті й відповідальності працівників органів місцевого самовря-
дування, депутатів залежить добробут людей, наше спільне 
майбутнє.

З нагоди свята прийміть слова вдячності за вашу сумлінну 
та самовіддану працю на благо розвитку територіальних гро-
мад Чернігівського району. Від усього серця бажаю вам міц-
ного здоров’я, наснаги, витримки, наполегливості, оптимізму 
та нових здобутків.

Хай розуміння й підтримка вашої громади завжди надають 
вам упевненості долати перешкоди й досягати бажаних ре-
зультатів навіть у найскладніших ситуаціях.

Чернігівський селищний голова В. О. МАНИЧ

• КОНКУРС

РІЗДВЯНА ІСТОРІЯРІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Редакція газети «Нива» за фінансового 

сприяння депутата Запорізької обласної ради 
Андрія Гогунського оголошує літературний 
конкурс «Різдвяна історія».

Пропонуємо у віршованій або прозовій формі 
написати цікаву новорічну або різдвяну оповідку 
з вашого життя.Твори на конкурс до 28 грудня 
принесіть у редакцію чи надішліть на нашу елек-
тронну скриньку niva061934@gmail.com.

•  7 ГРУДНЯ — ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЛЯ НЬОГО СПРАВИ ДЛЯ НЬОГО СПРАВИ 
ГРОМАДИ — ПОНАД УСЕГРОМАДИ — ПОНАД УСЕ
Тетяна ТУРАСОВА,
директор Ільїнського Палацу культури

Є Є люди, які приходять у цей світ для того, щоб турбуватися про інших. 
Таким є наш сільський голова Олександр Каземирович Залецький.

 Працює він на цій посаді з 2001 
року, і вже протягом багатьох років 
сумлінно та добросовісно виконує 
свою роботу. Під його чітким керів-
ництвом на території сільської ради 
вирішується безліч питань у галу-
зях освіти, культури, медицини, со-
ціальної сфери та інших. Так, завдяки 
його підтримці й наданої фінансо-
вої допомоги Ільїнською сільською 
радою було придбано новий шкіль-
ний автобус для підвозу учнів, за-
мінено вікна та двері в Ільїнському 
навчально-виховному комплексі та 
Палаці культури, виділені кошти з 
місцевого бюджету для придбання 
комп’ютерної техніки для школи. 

 Турбується наш голова про діток. 
На Святого Миколая та до новорічних 
свят усі діти, які мешкають на терито-
рії сільської ради, кожного року отри-
мують подарунки. У селах Тарасівка 

та Олександрівка встановили гой-
далки для малечі, а біля Палацу куль-
тури – дитячий майданчик. 

Кожен із нас намагається ви-
рішувати свої проблеми особис-
то, але виходить це не завжди. І 
тоді люди звертаються саме до 
нього, бо знають, що Олександр 
Каземирович ніколи не відмовить. 
Особливо наш голова піклується про 
людей пенсійного віку. Учасникам 
війни щорічно до Дня Перемоги на-
даються продуктові набори, інвалі-
ди отримують матеріальну допомогу. 
Турбується Олександр Каземирович 
і про благоустрій на селі. За його 
сприяння  зроблено освітлення в усіх 
селах сільради, проведено поточ-
ні ремонти доріг у селах Тарасівка, 
Ільїне, Красне, Олександрівка. 
Завдяки йому відремонтовані сіль-
ський фельдшерсько-акушерський 

пункт та поштове відділення зв’язку. 
Не залишаються поза увагою 

сільського голови й заклади культу-
ри в нашій місцевості. За його учас-
тю постійно проводяться святкові 
розважальні заходи в приміщенні 
сільського Палацу культури, де зу-
стрічають та пригощають гостей 
смачними стравами. Для учасників 
художньої самодіяльності придба-
ли українські костюми та сорочки. 
Лише в цьому році наш голова по-
сприяв виїзним концертам учасни-
ків художньої самодіяльності в села 
Новомихайлівка, Новополтавка та 
Новоказанкувате. 

Дякуємо нашому сільському го-
лові Олександру Каземировичу 
Залецькому за його турботу.  Вітаємо 
зі святом Дня місцевого самовряду-
вання, зичимо здоров’я та натхнення 
в нелегкій праці. 

О. К. Залецький за успіхи в роботі 
Указом Президента України нагоро-
джений ювілейною медаллю «25-річ-
чя незалежності України». 
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• УЧОРА БУВ ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Газета «Нива» Газета «Нива» 
запитала:запитала:

Що для вас Що для вас 
українська армія?українська армія?

Ілля Яковлєв,
учень 10 класу СШ «Надія»,
смт Чернігівка

Армія — це сила, міць і слава 
України. На наших військових 

покладена священна місія — борони-
ти рідну землю, забезпечувати мирне 
життя свого народу. І сьогодні Збройні 
Сили України з честю виконують цю 
місію. Народ підтримує свою армію, 
допомагає. Вірю, що українська армія 

стане на 
один ща-
б е л ь  і з 
найсиль-
н і ш и м и 
а р м і я м и 
світу.

Уляна Зігаленко,
7 років,
с. Широкий Яр

Наша армія — захисниця України 
і її народу. Мій дядько Анатолій — 

учасник АТО. Я пишаюся ним і рада, що 
він повернувся додому живим і неуш-
кодженим. Дуже хочу, щоб якнайшвид-
ше закінчилася війна, щоб не вбивали 
л ю д е й . 

А ще вітаю дядю Толю та всіх воїнів 
української армії зі святом.

Інна Грицун,
секретар відділу освіти,
смт Чернігівка

Кожна держава має своє військо. 
Народна мудрість говорить: 

«Бажаєш жити в мирі — готуйся до 
війни».Українська армія сьогодні про-
ходить складний етап становлення, 
у справжній війні підтверджуючи своє 
призначення захищати суверенітет 
та незалежність держави від зазіхань 
зовнішніх агресорів. За останні два 
роки наші воїни багато навчились. 
Хлопці, які навіть автомата в руках не 
тримали, сьогодні — першокласні кулеметники й снайпери.

Мій чоловік нині в АТО. Я знаю, що поряд з ним хлопці, які не 
відсиджувалися вдома, не втікали за кордон, не робили «липові» 
довідки. На них можна покластися в усьому. Саме завдяки їм наше 
життя тут тече мирним руслом. Тому хочу сказати тим, хто зараз 
у комфорті, теплі, вдома: не забувайте про солдатів, про те, якою 
ціною вони здобувають мир. А ще ми з нетерпінням чекаємо на по-
вернення наших рідних і близьких з фронту.

Бажаю всім нам миру та спокою.

Анастасія Симоненко, 
с. Салтичія

Ще кілька років тому дата 6 груд-
ня не викликала в мене такий 

шквал думок і емоцій. В Україні святку-
вали День Збройних Сил, але це було 
якось формально. Тепер я розумію, що 
два роки тому справжньої української 
армії не було. А зараз вона є. Абсолютно 
нова, яка стає міцною бронею. Війна на 
Сході держави показала, що Україна не 
має права на слабке військо. Сьогодні 
військовослужбовці виявляють глибо-
кий патріотизм, стійкість, витримку, 
відповідальність. У найскладніших умо-
вах вони залишаються вірними присязі. 
Воїни навчилися воювати якісно й злагоджено. Тому особисто я вва-
жаю, що 6 грудня — День Збройних Сил України — це справді свято 
Українського війська, яким уже зараз може пишатися наша держава.

Геннадій Станков, 
смт Чернігівка

Для мене українська армія — це все. 
Я гордий за наших хлопців, які довели 
спроможність нашого війська зупини-
ти чужинців та найманців, не пустити їх 
у глиб країни. Адже лише завдяки на-
шим солдатам сьогодні ми спокійно 
спимо, ведемо звичний образ жит-
тя. Я пишаюся мужністю й героїзмом 
військових. І хочу побажати їм кращо-
го оснащення, сил, здоров’я, добра 
в родинах. А всім нам мирного неба та 
рідної землі під ногами.

• 5 ГРУДНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

ВОЇН, ПАТРІОТ, ВОЛОНТЕРВОЇН, ПАТРІОТ, ВОЛОНТЕР
Микола ЄРЕМЕНКО

У У ці грудневі дні Україна вшановує військовослужбов-
ців, працівників та ветеранів Збройних Сил України. 

Микола Петрович Пода пра-
цює вчителем фізичної культу-
ри Новополтавської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Можна сказати, гар-
тує фізичну підготовку майбут-
ніх захисників, бо з власного 
досвіду знає, наскільки необ-
хідна вона, особливо в умовах 
війни. 

Микола Петрович – учас-
ник бойових дій в Афганістані, 
де перебував з листопада 1987 
по лютий 1989 років. Службу 
проходив у складі десант-
но - штурмової маневреної 
групи, яка входила до скла-
ду Прикордонних військ КДБ 
СРСР. Служив на посаді коман-
дира відділення зв’язку у званні 
старшого сержанта. 

За мужність у боях, зраз-
кове виконання службових 
обов’язків нагороджений меда-
лями: «За бойові заслуги», «За 
відвагу», «За відзнаку в охоро-
ні державного кордону» та юві-
лейними нагородами. 

Повернувшись з тієї «чужої» 
війни, зрозумів, що потрібні 
зміни в нашій країні. 

Як патріот, із радістю під-
тримав і всіляко намагався 

роз’яснити значення утворен-
ня суверенної держави України. 

Під час буремних подій 
Революції Гідності брав участь 
у чернігівських євромайданах, 
патріотичних акціях, збору до-

помоги учасникам АТО. 
Неодноразово поривався й 

сам туди, на Донбас, але за ста-
ном здоров’я розумів, що мало 
чим допоможе в умовах війни.  

Допоки відділення 
Одеського військового шпи-
талю знаходилось у смт 
Куйбишеве, відвідував бійців 
АТО, які перебували там на лі-
куванні, привозив різні речі 
та пригощав їх домашніми 
смаколиками. 

Ветерану через рік – 
п’ятдесят. Разом з дружиною 
Іриною Андріївною, яка пра-
цює комірником у цій же шко-
лі, виховали сина Богдана, який 
з невісткою Аллою подарува-
ли онука Данила. Зігрівають 
теплом і радістю батьківські 
серця дві щебетухи, дві квіточ-
ки, близнючки Таня і Даша, уче-
ниці місцевої школи. 

Захисник Вітчизни, во-
лонтер Микола Пода вірить у 
стійкість, витримку й бойову 
майстерність нашої армії. Знає 
напевне, що будуть перемо-
ги, і в донесенні вищого керів-
ництва такі рядки: «Повернуті 
нами і Крим, і Донбас!».

Зі святом вас, шановні за-
хисники Вітчизни, волонтери. 
Міцного здоров’я, сімейного 
благополуччя, мирного неба 
над нашою країною.

У Чернігівці виклали плиткою У Чернігівці виклали плиткою 
110 метрів тротуару110 метрів тротуару

Артем ЗАВНЕУСОВ

ТТепер епер бетонною плиткою суцільно вимощено весь тротуар по ву-
лиці Соборній від Алеї Слави до Слобідської вулиці.

Всього викладено близько 300 кв. метрів бруківки на ділянці довжиною 110 метрів — від районно-
го історичного музею до магазину «Пошук» (колишнього гастроному). Ця доріжка поєднала між со-
бою ділянки, вимощені плиткою раніше: 50 метрів із західного боку — у жовтні 2016 року за кошти 
районного осередку політичної партії Опозиційний блок, 50 метрів зі східного боку — власником чер-
нігівського магазину «Пошук» за кілька років до того.

Як розповів селищний голова Віталій Манич, це була ініціатива депутатів — завершити викла-
дення тротуару бруківкою. Нове покриття Чернігівська селищна рада замовила у мелітопольського 
виробника ПП «Скоробагатько». Понад тиждень будівельники укладали його, а 3 грудня завершили 
роботу.

Низький уклін за порятунок життяНизький уклін за порятунок життя
Юлія ХАРЧУК,
смт Чернігівка

ВВирішила ирішила через газету розповісти та подякувати люди-
ні, якій зобов’язана власним життям. Говорять, що медичний 

працівник — це посередник між людиною і Богом. З ними — ліка-
рями, медичними сестрами, фельдшерами — часто пов’язані на-
дія й захист нас, пацієнтів. І саме таким захисником для мене стала 
фельдшер Чернігівської «швидкої допомоги» Альона Макаренко.

Людина я немолода — 88 
років. Зрозуміло, що проблем 
із здоров’ям вистачає. 22 жов-
тня стався у мене серцевий 
напад. Пігулки не допомогли, 
тож змушена була викликати 
«швидку допомогу». На виклик 
приїхала гарна, тендітна дівчина. 
Проте я швидко зрозуміла, що 

за молодістю прихована висока 
професійність і досвід.

Альона робила все швид-
ко й чітко —зміряла тиск, зняла 
кардіограму, за нею визначи-
ла, які ліки потрібно вколоти. 
А ще не поскупилася вона на 
теплі, підбадьорливі слова. Від 
тих заспокійливих слів, доти-

ку таких лагідних рук усередині 
мене загорівся ліхтарик з тон-
ким, але рівним світлом надії й 
упевненості. Не пошкодувала 
Альона свого часу й відвідала 
мене наступного ранку, щоб 
пересвідчитися, чи все гаразд.

Щиро дякую Альоні за ми-
лосердя, готовність прийти на 
допомогу та бажаю здоров’я, 
невичерпної енергії, доброти, 
любові та справжнього людсь-
кого щастя.

І  дай,  Боже, щоб у нас 
було більше таких медич-
них працівників, як Альона 
Макаренко — професійно гра-
мотних, досвідчених, людяних.

ПАПА РИМСЬКИЙ ПАПА РИМСЬКИЙ 
ДОПОМІГ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМДОПОМІГ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Артем ЗАВНЕУСОВ

12 12 сімей внутріш-
ніх переселенців у 

Чернігівському районі отри-
мали грошову допомогу 
в рамках благодійної ак-
ції «Папа для України».

Як розповіла голо-
ва районної організа-
ції Товариства Червоного 
Хреста України Лідія Кірідон, 
з 16 жовтня разову фінансову допомогу для ку-
півлі харчів, одягу та взуття отримали 46 внутріш-
ніх переселенців зі східних областей України, що 
проживають у Чернігівському районі.

Допомога розрахована на переселенців — 
одиноких стариків і дітей з багатодітних сімей. 
Вона становить 1 000 грн на одну дитину чи на 
одного пенсіонера. Якщо в сім’ї троє дітей, то 
вона отримує 3 000 грн, сім’я з двох стариків із 
мінімальною пенсією отримує 2 000 грн.

Кошти надійшли на банківські рахунки отри-

мувачів допомоги від проекту 
громадської організації КримSOS 
«Допомога багатодітним роди-
нам та одиноким людям похилого 
віку — переселенцям з Донбасу».

Проект профінансовано за 
рахунок коштів, отриманих під 
час благодійної акції «Папа для 
України», яка почалася у квітні. 
За ініціативою Папи Римського 
Франциска 24 квітня у всіх като-
лицьких церквах Європи відбувся 
збір пожертв для людей в Україні, 

що постраждали внаслідок війни, без поділу за 
вірою, конфесією чи народністю. Кошти розпо-
діляють через проекти українських громадських 
організацій, що опікуються проблемами внутріш-
ньо переміщених осіб.

Внутрішні переселенці можуть 
звертатися за довідками щодо отримання 

допомоги до Чернігівської районної 
організації Товариства Червоного 

Хреста України за номером (06140) 
9 11 22 у будні, з 8:00 до 12:00.
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РАЙОННИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ПОПОВНИВСЯ РАЙОННИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ПОПОВНИВСЯ 
НОВИМИ ЕКСПОНАТАМИ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇНОВИМИ ЕКСПОНАТАМИ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ

Дільбар КОБЕЦЬ,
директор районного історичного музею,
Фото Володимира ПЕНЕЖКА

ДДавно авно відгриміли останні постріли Другої світової — найжах-
ливішої війни в історії людства. На жаль, усе менше залиша-

ється очевидців тих страшних подій, і в майбутньому розповісти 
про них нам зможуть тільки мовчазні свідки — музейні експона-
ти. Тому наше завдання сьогодні — поповнювати музейні експо-
зиції і ретельно берегти кожну крупинку історії, здатну відновити 
достовірну картину тієї війни.

Так склалося, що про події 
1941 року ми нині знаємо знач-
но менше, ніж про великі битви 
під Сталінградом чи Курськом, 
Москвою чи Берліном. Хоча саме 
в перші місяці війни відбулися події, 
які виявили високу стійкість про-
стих воїнів, їхній героїзм, готовність 
до самопожертви — саме ті якості, 
які привели наш народ до перемо-
ги у травні 1945 року. Про те, що 
відбувалося в тривожному 1941 
році ми дізнаємося із мемуарів, 
спогадів, щоденників, листів 
колишніх солдатів та офіцерів, 
які першими прийняли удар 
гітлерівської армії.

23 листопада районний 
історичний музей поповнився ек-
спонатами, які є «німими» свідками 
тих героїчних, але водночас жах-
ливих і трагічних подій почат-

ку жовтня 1941 року. Передали їх 
учні та викладачі Новополтавської 
загальноосвітньої школи. Перед 
нами постає поржавіла, про-
бита кулями солдатська каска, 
смертоносні артилерійські гільзи 
різних калібрів, пошкоджена 
корозією та часом гвинтівка систе-
ми Мосіна, магазин для патронів 
знаменитого пістолета-кулемета 
системи Шпагіна зразка 1941 року. 

Серед переданих артефактів є по-
гнута алюмінієва кружка загибло-
го бійця. Усі ці речі юні пошуковці 
знайшли на місці, де точилися 
жорстокі бої Червоної армії під час 
відступу та оточення військ 18-ї та 
9-ї армій Південного фронту.

Крім того, експонати нашо-
го музею розповідають бага-
то цікавого про славні й трагічні 
сторінки українського народу і його 

маленької невід’ємної частини — 
Чернігівського району.

Закликаємо всіх небайдужих 
людей підключитися до збору 
експонатів для поповнення рай-
онного історичного музею, щоб 
зберегти матеріальні й духовні 
скарби рідного краю, передати 
для нащадків усі надбання мину-
лих і сучасних поколінь. Приносьте 
старовинні речі, предмети побу-
ту ваших дідусів і бабусь, витвори 
їхньої праці, давній одяг, взуття, 
археологічні знахідки, книги й до-
кументи, що свідчать про історію 
району, походження того чи іншого 
села, нагороди за ратний і трудо-
вий подвиги, старовинні монети. 
Подивіться сімейні фотоархіви, 
у яких можуть бути зафіксовані 
важливі історичні моменти. 
Пам’ятаймо, що кожен окремо взя-
тий предмет старовини — це ча-
сточка нашої великої історії.

К о л е к т и в  р а й о н н о г о 
історичного музею гостинно 
запрошує відвідувачів. Прийдіть 
до музею! Роздивіться експонати, 
доторкніться до мовчазних свідків 
минулого, перегляньте старі фо-
токартки, вчитайтеся в листи, 
написані на пожовклому від часу 
аркуші. Усе це — наше коріння, 
наша пам’ять, наш слід на землі.

ЗИМА БУДЕ... ЗИМА БУДЕ... 
І, МОЖЛИВО, І, МОЖЛИВО, 

ХОЛОДНАХОЛОДНА
Іван ПОДА,
пенсіонер, с. Новополтавка

ДДнями нями в програмі «Панянка-селянка» 
показали село в Монголії та юрту там-

тешньої селянки. Зима, 26 градусів мо-
розу, а в юрті тепло, затишно, працює 
телевізор та інтернет. Ось вам і Монголія!

Дивлюся, як наші люди готуються до зи-
мівлі — хто на велосипеді везе в’язку хмизу, 
хто гілку тягне із лісосмуги — і стає якось не 
по собі. У газифікованих регіонах дозволяєть-
ся палити газ у борг, і розмов про тарифи на 
газ багато чуємо. Про нашу ж місцевість – ніде 
жодного слова.

Зменшується кількість лісових насаджень – 
це факт, про це пишуть, це негативне явище. 
Однак головний негатив у тому, що нас, укра-
їнців, було 52 мільйони, а нині стало 42. Це від 
того, що у нас, пробачте, і голодно, і холод-
но. Думаю, що нинішня влада розуміє реаль-
ний стан у країні: що простій людині сьогодні 
необхідно їсти хліб, взутися та вдягтися, ку-
пити ліки, а ще — виплатити непомірні гроші 
за вугілля чи дрова. Це стосується не тільки 
пенсіонерів.

Вдамося до історії. 1921 рік у нашій сім’ї 
згадувати було не прийнято. Аби не поруши-
ти ненароком нашу дитячу психіку, дорослі 
замовчували про голод, про те, що їли, як ви-
живали. Пережили, прийшла весна 1922 року, 
і постало питання — чим засівати землю, якщо 
все до зернини вже давно з’їли. Нагадаю, що 
не було тоді вже поміщиків, але й колгоспів 
теж. Селянин залишався, що називається, на-
одинці зі своєю бідою. Держава допомогти не 
мала змоги, але влада діяла адекватно – до-
зволила благодійним організаціям із-за кордо-
ну надати посівний матеріал кожному, тобто, 
як зараз говорять, – надати адресну допомогу.

Літо 1922 року видалося врожайним – на 
половині площ зеленіла «американська» куку-
рудза, а на вільних, незасіяних землях жовтіла 
свиріпа, з якої пізніше надавили олії. Ось так – 
на мамализі та кукурудзяному хлібі і входили у 
1923 рік.

Тож хотілося б, щоб і зараз влада, особливо 
місцева, реально дивилася на стан речей, тур-
бувалася про кожного жителя, а не загалом, бо 
по-різному живуть люди.

Залишати напризволяще найменш захи-
щених не слід, власне, для цього й існує влада. 
Періодично надається статистика – скільки зі-
брано, скільки надоєно, а декларації чи статис-
тики даних – скільки людей і на яку конкретну 
суму виживають – ми не знаємо. Від рівня жит-
тя пересічного українця, від багатства кожного 
залежить у цілому й багатство держави нашої, 
України. А то виходить, що в Монголії й доро-
ги кращі, і в автобусах затишно, і навіть у юртах 
тепліше, ніж у наших будинках. Мені від цього 
соромно. Замовчувати чи лакувати нашу дій-
сність – нечесно. Це не вихід із того станови-
ща, в якому знаходимось.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради від 25.11.2016

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів по  Ільїнській сільській раді Чернігівського району 
Запорізької  області на 2017 рік

№ Перелік питань щодо проектів 
розпоряджень та рішень

Мета прийняття розпоря-
джень та рішень

Відповідальний за 
розробку проекту

Строк підготовки 
проекту

— — — —

Верхньотокмацькі 
волейболісти 

лідирують
Районна феде-

рація волейболу

ЗЗа а результатами двох ту-
рів лідером стала коман-

да «Олімп» (с. Верхній Токмак) 
— 10 очок. За нею трима-
ються богданівська «Стріла» 
— 8 очок, збірна «Авангард» — 
7 очок, «Оріон» (с. Стульневе) 
— 5 очок, ВК «Просторе» — 
4 очка, «Чернігівка» — 2 очка.

Ігри наступного туру від-
будуться в суботу, 10 грудня. 
Початок — о 9:00.

• ГУМОРЕСКА

ТО НЕ ТО НЕ 
ЛАТКИ…ЛАТКИ…

Володимир КОВАЛЕНКО

Закортіло на днях
Діду у Європу,
Та крізь дірку у штанях
Видно… голу попу.

А вони в нього одні
(Ще «совдепом» шиті)
І на будні, й вихідні – 
Міллю всі побиті.

Баба в сльози: – Ну куди
Ти поїдеш, діду?
Не минути нам біди.
Той уперсь: – Поїду!

Хочу знать, куди ведуть
Неньку-Україну, 
Неохоче щось беруть
Нас на ту чужину.

Баба тут бере нитки,
Ножиці та голку,
І кромсає на латки
Онучка футболку.

Повча діда: – Будь меткий,
Скупайся в кориті.
Там кажи – це не латки,
А гроші зашиті.

• АФІША

У неділю — вечір відпочинкуУ неділю — вечір відпочинку
Віктор ЩЕРБАНЬ, в. о. директора районного центру культури та дозвілля

Запрошуємо шанувальників творчості Андрія Макаревича та гурту «Машина вре-
мени» на вечір відпочинку

«Перекресток семи дорог», 
який відбудеться в РЦКД у неділю, 11 грудня. 

Початок — о 18:00. Вхід вільний.

Дитячі лікарі — на другому Дитячі лікарі — на другому 
поверсі поліклінікиповерсі поліклініки

Артем ЗАВНЕУСОВ

У У приміщенні дитячої консультації роблять ремонт і міняють вікна. Тому тим-
часово педіатри приймають хворих на другому поверсі поліклініки.

Реєстратуру дитячої поліклініки розмістили у кабінеті № 9, що на першому повер-
сі поліклініки, праворуч від входу. Дитячі лікарі працюють з 8:00 до 16:12 у ка-
бінетах №№ 22-24 на другому поверсі, ліворуч від сходів. Терапевт Наталія 
Рева приймає хворих у кабінеті № 20.

БУДИНКИ ЗАГОРІЛИСЯ БУДИНКИ ЗАГОРІЛИСЯ 
ВІД ПІЧОК І ТЕЛЕВІЗОРАВІД ПІЧОК І ТЕЛЕВІЗОРА
Олександр КОБЕЦЬ,
начальник Чернігівського РС ГУ ДСНС України в Запорізькій області, підполков-

ник служби ЦЗ

З З початком опалювального періоду в Чернігівському районі збіль-
шилася кількість пожеж у приватних житлових будинках.

15 листопада сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку по вул. 
Соборній. Черговий караул 5–ДПРП на чолі з начальником РС ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області прибув на місце події й ліквідував загоряння в одній з кімнат 
будинку. Інспектор Чернігівського РС, лейтенант служби цивільного захисту В. А. 
Шаповалов установив, що загоряння сталося внаслідок порушення власницею бу-
динку правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

22 листопада вогнеборці виїжджали на гасіння пожежі у приватному житловому 
будинку по вул. Шевченка в Чернігівці. Пожежні оперативно ліквідували загоряння 
й усунули загрозу його поширення на інші будівлі у вітряну погоду. Причина поже-
жі — порушення власником будинку правил пожежної безпеки при експлуатації піч-
ного опалення.

Вранці 25 листопада до 5-ДПРП надійшло повідомлення про пожежу в однопо-
верховому житловому будинку в Чернігівці по вул. Покровській. Власниця з дітьми 
покинули будинок одразу після виявлення небезпеки. За лічені хвилини рятувальни-
ки загасили займання. Його причиною стали іскри з несправного телевізора.

Шановні мешканці району! Будьте обережними у своїх оселях, не залишайте печі 
без нагляду дорослих, завчасно очищайте димоходи та печі. Пам’ятайте: ваше жит-
тя та життя ваших дітей залежить від вас.

У разі виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій 
телефонуйте до пожежно-рятувальної служби

 за номером телефону 101
(дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні).
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ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, пром. РЕДУКТОРИ, ДКУ, 
ЦИРКУЛЯРКУ, НАЖДАК. т. 066 153 55 26.

Сім’ї Шпака Олександра Миколайовича 
та Інюткіна Миколи Івановича висловлю-
ють щирі  співчуття Лід і ї  Іванівні 
Качуровській та Наталії Володимирівні 
Інюткіній, їхнім сім’ям із приводу смерті 
мами та бабусі — 

ТРУШЕНКО Надії Василівни

40 днів світлої 
пам’яті та розлуки 

з найдорожчою 
нам людиною
ЗОЛОТУХІНА

Ніна Василівна
(с. Слульневе)
19.03.1941 — 

28.10.2016
Не стало матінки, бабусі,
Пішла спокійно на той світ.
Пішла рідненька відпочити
Від тих тяжких прожитих літ.
Не знало втоми її серце,
Заклякли руки в мозолях,
Уся в трудах, без відпочинку
Виводила у люди нас.
Нехай земля вам буде пухом,
І Царство вічне на Небесах.
Ми вас ніколи не забудем,
Ви дорогі для всіх нас.
Сумуємо, пам’ятаємо, любимо.

Діти, онуки, правнук

10 років світлої 
пам’яті.
ПОПЮК

Раїса Григорівна
(смт Чернігівка)

16.02.1934 — 
07.12.2006

А ти стоїш 
перед очима - 

Жива із посмішкою 
на вустах.

Ні, ні! Завжди ти поруч з нами
І будеш жить у нас в серцях.
Земля тобі хай буде пухом,
І вічне Царство на Небесах,
Тебе ніколи не забудем,
Ти дорога для усіх нас.
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо.

Рідні

21 рік минув з тих 
пір, як ми провели 

в останню путь 
нашу рідненьку, 

найдорожчу, 
світлу душею 

і ділами, 
незабутню

СИВАЩЕНКО 
(КОСТРИЦЬКА)

Валентину 
Іванівну

(смт Чернігівка)
22.09.1947 — 03.12.1995

Спливають роки, дорослішають діти, 
зростають онуки, а ти пішла у вічність. 
Ми ж усі прагнемо кращого, добрішо-
го, людянішого, але свята світла туга 
за тобою, дорога дружинонько, люба 
матуся, рідна сестричко, бабуся, пле-
мінничко, тітонько, не стає меншою, 
не змінюється, не проходить ніколи. 
Вона завжди живе в серці. Печальним 
промінцем скорбота огортає душу й 
дає відчуття щастя, невмирущої, світ-
лої пам’яті про те, що ти була в нашій 
долі, сонечко. Хай світлою буде 
пам’ять про нашу Валечку, хто її 
пам’ятав — пом’яніть.
Любимо тебе, дорогенька, і пам’я-
таємо вічно.

Рідні

НАЗАВЖДИ

В СЕРЦІ

ГУСЕЙ живою вагою. т. 066 870 65 21.
*** 
Причіпні ГРАБЛІ на трактор 3 м.
т. 066 870 65 21.
*** 
СІНО лугове нетюковане. т. 066 870 65 21.
*** 
ТЕЛЯТ з доставкою. т. 068 188 54 08, 
096 822 38 11.
*** 
Харчові БОЧКИ 200 л під мед. 
т. 098 932 49 26.
*** 
Молочних ТЕЛЯТ з доставкою (новорічні 
знижки). т. 098 086 46 53.
*** 
БУДИНОК у Чернігівці (під виплату). 
т. 066 626 73 49.
***
ПОРОСЯТ (українська біла). 
т. 098 414 29 23, 066 859 63 08.

КУПЛЮ СВИНЕЙ. 
т. 066 138 29 19

 
Замостянский топливный склад 

реализует АНТРАЦИТОВЫЕ 
УГЛИ всех марок от 3000 грн. 

Качество угля и точность взвеши-
вания гарантируем. 

Принимаем бой стекла. 
т. 98 7 40, 099 321 14 91, 096 299 19 29

Мясокомбинат закупает 
ГОВЯДИНУ, 

СВИНИНУ, КОНИНУ, 
ТЕЛЯТИНУ, КОРОВ 
в живом и резаном виде. 

ДОРОГО! 
На выгодных условиях. Купим 
телят от 100 кг живым весом. 
т. 095 218 04 88; 096 468 43 14

Принимаем
СВИНИНУ, 

ГОВЯДИНУ, ХРЯКОВ 
СВИНОМАТОК, КОЗ
т. 096 349 67 26, 099 545 99 39. Николай

Куплю ГОРІХИ
т. 066 577 16 72, 050 065 72 05

Закуповуємо

через ваги.
т. 050 888 06 93; 098 888 06 93

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели  т. 097 282 55 66, 095 688 25 53.

ПРОДАМ
 ДРОВА

                              т. 095 061 12 57

Куплю СВИНЕЙ беконного типу 

від 120 кг (24-25грн).         т. 066 153 55 26.

ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА
ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ

ПРИ ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Рішення № 9
від 29 листопада 2016 року

ПРО ЗНЯТТЯ КАРАНТИННИХ 
ОБМЕЖЕНЬ З ТЕРИТОРІЇ 
С. ВЕРХНІЙ ТОКМАК 
ТА МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 
ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ
ПО СКАЗУ ЛИСИЦЬ
Заслухавши інформацію в. о. начальника 
управління Держпродспоживслужби 
в Чернігівському районі Місюри І. І. про 
виконання оздоровчих заходів по сказу 
лисиць та керуючись інструкцією від 
10.01.1994 р. № 2 «Про заходи щодо бо-
ротьби зі сказом тварин», затвердженої 
наказом від 15.03.1994 р. № 5 головного 
державного управління ветеринарної ме-
дицини України та відповідно Законом 
України «Про ветеринарну медицину», 
розділ VІІ ст. 41, 43, 44, 45, 48, державна 
надзвичайна протиепізоотична комісія при 
Черніг івській районній державній 
адміністрації Запорізької області вирішила:
1. Зняти обмежуючі заходи по сказу лисиць 
з території с. Верхній Токмак та мисливсь-
ких угідь Верхньотокмацької сільської 
ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на в. о. начальника управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівському 
районі Місюру І. І.
3. Рішення набуває чинності з моменту 
офіційного оприлюднення.

Голова районної державної
надзвичайної протиепізоотичної
комісії, голова Чернігівської РДА 

В. С. Дудукалов

ВІТАЮ ВСІХ КОЛИШНІХ 
ТА НИНІШНІХ ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ТА МІСЦЕВИХ ДЕПУТАТІВ 

З ДНЕМ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Ви зробили свій вклад 
у розбудову та зміцнення ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня на благо своєї громади та 
підтримки значимості держа-
ви України. Бажаю вам міцного 
здоров’я, миру й достатку вам 
та вашим сім’ям!

З повагою — Володимир 
ДЕМЯНКО, Новополтавський 

сільський голова

Деревянная жаркая 

ÑÀÓÍÀ
бассейн, ведро-водопад, камин, ве-
ники, аромомасла, шашлык, люля-
кебаб, суши.

Черниговка, ул. Репина, 1—З. 
т. 066 291 26 30.

ПРОДАМ
 ДРОВА

                              т. 099 378 88 90

ФОП на постійну роботу

ПОТРІБЕН ВОДІЙ 
категорії «Е»

т. 050 484 99 22

(универмаг, 2 этаж)
— Взрослая одежда 
для отдыха и спорта.
— Подростковая 
и детская повсед-
невная одежда.
— Карнавальные 
костюмы подарят де-
тям яркие ощуще-

ния праздника.

ІНФОРМАЦІЯ
Новополтавської сільської ради Чернігівського району Запорізької області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єкту оренди комунального майна

 № 
п/п  Назва об’єкта  Адреса об’єкта  Площа об’єкта 

(кв.м)  Мета проведення

 1.  Нежитлове приміщення № 3 першого поверху 
Новополтавської лікарняної амбулаторії (літ.В)

 с . Н о в о п о л т а в к а  в у л . 
Центральна, 195  31.4

 Визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта 
оціночної діяльності — суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
конкурсну пропозицію та підтверджуючі документи в окремо запечатаних конвертах з супровідним листом, який 
має містити опис документів, що перебувають у конвертах.
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням рецен-
зування, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, який не повинен 
перевищувати 5 календарних днів.
До підтверджуючих документів належить:
— заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
— копія установчого документа претендента;
—  копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюватимуть у штатному складі та яких буде залучено до 

проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна;
—  письмові згоди оцінювачів (за необхідності), яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 

з оцінки майна, підписання звіту з оцінки майна, завірені їх особистим підписом, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів;

— копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
—  інформація про претендента (документ, який містить відомості щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо-

бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, 
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсну документацію слід подавати до Новополтавської сільської ради за адресою: Чернігівський район, 
Запорізька область, с. Новополтавка, вул. Центральна, 38а. Конкурс буде проведено 20. 12. 2016 р. о 10 годині 
за адресою: с.Новополтавка вул. Центральна,38 а, каб. сільського голови, тел. 94 1 24.
Останній день прийому документів — 16.12.2016 року.

ВІЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ
перелік тимчасово вільного нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної грома-

ди Новополтавської сільської ради, та пропонується для передачі в оренду

 №
п/п

 Назва балансоутримувача, адре-
са, телефон

Назва 
потенційного 

об’єкта оренди

Площа 
потенційного 

об’єкта оренди

 Адреса 
потенційного 

об’єкта оренди

 Характеристика об’єкта 
оренди

 1. Новополтавська сільська рада
Чернігівського району
Запорізької області
71214 вул. Центральна, 38 А
с. Новополтавка, Чернігівський р-н,
Запорізька обл.
Тел. 99–41–24, 99–13–73

Частина нежитлового 
п р и м і щ е н н я 
торгівельного центру 
(кімнати № 18, 19, 
20, 21, 22,  23, 24. 
№ 40).

 112,4 71214
Запорізька область
Чернігівський район
с.Новополтавка
вул. Центральна,211
тел. 99–41–24,
99–13–73

п е р ш и й  п о в е р х 
торгівельного центру, роз-
т а ш о в а н и й  о б ’ є к т  н а 
т е р и т о р і ї  с е л и щ а 
багатоповерхівок.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Щиро вітаємо вас із Днем 
місцевого самоврядування! 
Ваша праця дуже відповідаль-
на, почесна й потрібна людям. 
Ваш високий професіоналізм, 
справжня турбота про права 
та інтереси людей слугують за-
порукою торжества соціальної 
справедливості, сприяють ста-
білізації ситуації в житті нашої 
держави.

Щиро бажаємо вам і вашим 
родинам міцного здоров’я, 
миру, добробуту, великого 
людського щастя, невичерпної 
енергії у благородній праці на 
благо рідної України, її славно-
го народу.

З повагою — 
Новомихайлівський сіль-

ський голова Ярослав 
РОГОВ та виконавчий ко-

мітет сільської ради

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть щирі вітання з 

професійним святом — Днем 
місцевого самоврядування! 
Вам випала почесна і відпові-
дальна місія — представляти 
громади, знати про їхні про-
блеми й докладати всіх зу-
силь для їх вирішення. Ваші 
ініціативи, вимоги і пропо-
зиції знаходили підтримку 
і втілювались у життя. І на-
далі будьте принциповими у 
відстоюванні інтересів гро-
мад. Бажаю вам — депутатам 
місцевих рад, працівникам 
органів місцевого самовря-
дування — доброго здоров’я, 
щастя, нових професійних 
здобутків, оптимізму і муж-
ності, творчої наснаги та ро-
динного добробуту!

З повагою — 
Олександр ЗАЛЕЦЬКИЙ, 

Ільїнський сільський голова

ЩИРО ВІТАЄМО 
ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ 

МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Самоврядні органи 
в демократичному сус-
пільстві є важливим ін-
ститутом реального 
народовладдя та засо-
бом реалізації інтересів 
територіальної громади. 
Хай День місцевого са-
моврядування об’єднає 
нас у спільному праг-
ненні зробити наші села 
і всю Україну щасливими 
і багатими! Бажаємо на-
полегливості, мужності 

і нових здобутків у вашій не-
легкій і відповідальній пра-
ці, міцного здоров’я, щастя, 
родинного благополуччя та 
здійснення всіх ваших життє-
вих планів і сподівань.

З повагою — 
Широкоярський сільський 

голова Олександр 
ДЕРКАЧ та виконавчий 
комітет сільської ради

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ТА ПЕНСІОНЕРИ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Щиро вітаємо вас з нашим 
спільним святом — Днем міс-
цевого самоврядування! Цей 
день воістину став народним 
святом, бо місцеве самовря-
дування сьогодні — найближче 
до людей і їхніх турбот. З нагоди 
свята висловлюємо вдячність 
усім працівникам, ветеранам 
та пенсіонерам органів місце-
вого самоврядування за сум-
лінну й самовіддану працю, за 
високий професіоналізм, ком-
петентність та відповідальність, 
активну громадську позицію в 
розбудові нашого села й дер-
жави в цілому. Від усього серця 
бажаємо вам міцного здоров’я, 
наснаги, витримки, оптимізму. 

З повагою — 
Просторівський сільський 

голова Оксана МИГОВАН 
та виконком сільської ради

•  7 ГРУДНЯ — ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЩИРО ВІТАЄМО 
ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА 
МІСЦЕВИХ ДЕПУТАТІВ 
ІЗ ДНЕМ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ!

Майбутнє нашої держави 
неможливе без розвитку місце-
вого самоврядування. Ваша на-
полеглива й самовіддана праця, 
високий професіоналізм і ком-
петентність, відповідальність та 
активна громадська позиція є 
гідним внеском у розбудову на-
шого регіону й держави. Нехай 
надійними супутниками вам 
стануть розуміння й підтримка 
всіх територіальних громад.

Міцного вам здоров’я, щас-
тя та сімейного добробуту.

З повагою — 
Богданівський сільський го-

лова Анатолій КОВТУН 
та виконком сільської ради


