ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА 2 ПІВРІЧЧЯ.
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20 липня відзначив день народження заступник голови • СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ
Запорізької облдержадміністрації, депутат обласної ради
Олександр Бабанін.
Жителі Чернігівського району сердечно вдячні Вам, шановний
Олександре Олександровичу, за увагу до сільських трударів, за вміння співпрацювати з усіма гілками влади, різними державними інституціями та громадськими організаціями.
Щиро бажаємо Вам успішної роботи на відповідальній посаді в обласній державній адміністрації та обласній раді на благо всього нашого рідного краю, міцного здоров’я, сімейного затишку та розуміння,
підтримки Ваших однодумців!

З ОБІТОЧНОГО – ДО
ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

Микола ЄРЕМЕНКО,
кандидат історичних наук
Серед когорти славних земляків, які прославили і прославляють наш край, можна виділити колишнього заступника міністра сільського господарства Української РСР Івана Іларіоновича
Шумару з с. Обіточне.

Голова Чернігівської райдержадміністрації Б. В. Сушко
Голова Чернігівської селищної ради В. О. Манич

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА НА ВОДІ —
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ВІДПОЧИНКУ
Олександр КОБЕЦЬ,
підполковник цивільного захисту, начальник Чернігівського РС ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Купальний сезон у розпалі,
за вікном спека, тому люди масово вирушають на відпочинок
до водойм, проте досить часто
вони нехтують елементарними
правилами безпеки, що стає
причиною трагічних наслідків.
Факти загибелі переважно мають місце в необладнаних для
купання місцях при порушенні правил поведінки на воді й
у стані алкогольного сп’яніння.
РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНА
РОБОТА З НАСЕЛЕННЯМ
Із метою попередження випадків загибелі людей на водних об’єктах 16 липня фахівці
Чернігівського РС і 5 ДПРП ГУ
ДСНС України у Запорізькій області провели профілактичні рейди водоймами Чернігівського
району. Вони прийшли до відпочивальників на ставках, аби попередити про небезпеку водної
стихії.
Під час бесід рятувальники нагадали основні правила безпечної поведінки на воді та алгоритм
надання першої долікарської допомоги, застерегли громадян від
перегрівання на сонці, оскільки
висока температура негативно
впливає на організм. Також працівники ДСНС наголосили на
тому, що не менш небезпечним
є купання в необлаштованих для
цього місцях і вживання спиртних напоїв під час відпочинку біля
водоймищ. Через негативний
вплив алкоголю людина не здатна контролювати рухи та швидко
орієнтуватися, особливо перебуваючи у воді.
Фахівці ДСНС звернули особливу увагу на відпочивальників,
які перебували на березі річки з
дітьми, закликавши не залишати малечу без нагляду та постій-

но навчати правилам безпеки
життєдіяльності.
СУМНА СТАТИСТИКА
За статистикою Головного
управління ДСНС України у
Запорізькій області, лише з початку 2018 року на водних об’єктах
загинула 31 особа, із яких 2 дитини. Вдалось урятувати 219 осіб, із
них 70 дітей. Показовим прикладом щасливого порятунку став
випадок, який стався 18 травня
у Запоріжжі. Двоє дівчат 5 та 6
років упали в Дніпро на території
Річкового порту. Завдяки небайдужості трьох дорослих свідомих
запоріжців вдалося врятувати
життя дітей, вчасно витягнувши
їх із води, надати допомогу та запобігти виникненню незворотних
процесів. Особливо, враховуючи
той факт, що дівчата вже не дихали, а одну взагалі довелося діставати із самого дна. Зараз, на
щастя, життю дівчат нічого не загрожує, але не всі події закінчуються так щасливо!
Загалом від початку року на
водних об'єктах в Україні загинули 600 осіб.

Шумара Іван Іларіонович,
1919 р.н., с. Обіточне, Чернігівський район, Запорізька область, українець. Народився в
багатодітній родині, у якій виховувалося восьмеро дітей,
троє з яких померли під час
Голодомору 1932–1933 років.
Батьки – Іларіон Лаврентійович
та Уляна Кузьмівна – були селянами. Жили бідно. Батько, хоч і без
обох ніг був, але косив траву, бо
тримали корову. Любимому синочку пошили кожушок на виріст,
який спочатку був великий. Носив
його хлопець чотири зими, поки
рукава стали занадто короткими.
Ваня був життєрадісним, любив людей, природу, рибальство. Навчався на «5», із нього в
усьому брали приклад. Після закінчення школи став студентом
Пушкінського сільгоспінституту. На фронті – з 1941-го. У цьому ж році отримав у бою тяжке
поранення, унаслідок якого був
комісований. Закінчив навчання
вже в інституті, що евакуювався
в Алтайський край. Із 1944 року
Продовження на 2 сторінці >>> працював у держкомзаводі

ЯК УНИКНУТИ
ТРАГЕДІЇ НА ВОДІ
Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для
купання, навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання
правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з
боку дорослих. Відпочинок на воді
допускається тільки в спеціально
відведених місцевими органами
влади та обладнаних для цього
місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
Купатися дозволяється в спокійну
безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, повітря – не нижче +24 °C. Плавати у
воді можна не більше 20 хвилин,
причому цей час слід збільшувати поступово, починаючи з 3–5
хвилин. Не можна пірнати у воду
після тривалого перебування на
сонці. При різкому охолодженні у
воді настає рефлекторне скорочення м'язів, що спричиняє припинення дихання.

«Диктатура» зоотехніком, старшим зоотехніком, директором. У
1952 році нагороджений орденом
Леніна. З 1963 року І. І. Шумара –
заступник голови Донецького
облвиконкому, а через два роки –
заступник міністра сільського господарства України. Нагороджений
багатьма державними нагородами. Мав звання «Заслужений зоотехнік України». Працюючи в Києві,
захистив дисертацію і мав ступінь
кандидата сільськогосподарських
наук. Останнє місце роботи – науково-дослідницький інститут.
Дружина Івана Іларіоновича –
Тамара Іванівна – корінна ленінградка, пережила блокаду,
викладач англійської мови.
Донька – Любов Іванівна – перекладач. Онук Іван закінчив
Київську консерваторію, музикант. Підростає і правнучок нашого славного земляка – Федюня.
Помер І. І. Шумара в 1994 році.
Похований на Байковому кладовищі в м. Київ.
І до сьогодні в селі Обіточне
стоїть стоп'ятдесятилітня хата
Шумар по вулиці Миру, 2.

24.07.2018
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НА ЗАПОРІЖЖІ РОЗПОЧАТО
ЗВІТ ПРО РОБОТУ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ
ПРИ
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ
ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ НА ГАЗ
Політичною партією «НАШ КРАЙ» ініційовано Всеукраїнську кампанію проти підвищення цін на газ.

«Уряд під тиском МВФ, заради кредиту, хоче вчергове підняти
ціну на газ для українців. За останні 5 років газ здорожчав усемеро.
Український дешевий газ постачають підприємствам олігархів,
самим українцям продають іноземний – дорожчий. Український
газ належить українському народу – це положення Конституції,
яке ми будемо захищати», – заявив лідер Запорізької обласної
організації політичної партії «НАШ
КРАЙ» Сергій Кальцев.
Чергове підвищення ціни на
«блакитне паливо» спровокує
ланцюгову реакцію – зростання
цін на товари та послуги, падіння гривні та зубожіння українців. Україна має достатньо
вітчизняного газу та всі можливості для нарощування його
видобутку. Потреби населення та ЖКГ у 2017 році становили 17 млрд м3 газу. А сумарний
видобуток українського газу становив 20,5 млрд м3. Розвіданих
запасів вистачить на 30 років користування, а потенційного газо-

вого ресурсу – на 300-400 років.
Паралельно держава має стимулювати енерго-збереження
та скорочення споживання газу.
Сьогодні ціну на газ для населення можна не просто утримати, а й зменшити. Для цього
вітчизняний газ потрібно спрямувати на потреби людей та
ЖКГ, а не використовувати його
задля збагачення олігархів.
Відтак партія «НАШ КРАЙ»
розпочала Всеукраїнську кампанію «Ні – підвищенню ціни на
газ». Для збору підписів громадян на вулиці вийшли волонтери.
Також підписатися під вимогою
до уряду можна у штабах районних та місцевих організацій партії «НАШ КРАЙ». Шукайте їхнє
розташування у вашому населеному пункті за посиланням
https://nashkray.org/kontakty/
Сергій Кальцев закликає запоріжців підтримати вимогу до
уряду своїм підписом.
Прес-служба Запорізької
обласної організації
партії «НАШ КРАЙ»

Наталя СТЕПАНЕНКО,
голова спостережної комісії, заступник голови Чернігівської РДА
Спостережна комісія при
Чернігівській районній державній адміністрації створена відповідно до Розпорядження
голови Чернігівської районної державної адміністрації від
24 липня 2013 року № 250 «Про
створення спостережної комісії». Розпорядженням голови
Чернігівської районної державної
адміністрації від 03.05.2018 року
№ 177 «Про внесення змін до
розпорядження голови районної державної адміністрації від
23.08.2016 № 286 «Про створення спостережної комісії» виведено зі складу спостережної комісії
Штанько Інну Вікторівну. Введено
до складу спостережної комісії
Гозу Галину Володимирівну – головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
апарату Чернігівської районної державної адміністрації, секретарем комісії (за згодою).
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від
22 грудня 2017 року № 455 «Про
внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.08.2016 № 286
«Про створення спостережної комісії», зі змінами затверджено новий склад спостережної комісії
в кількості 13 чоловік. До складу комісії увійшли представники
громадської організації, органу
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
підприємець та окремі громадяни. Вона покликана здійснювати
організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від
відбування покарання. На неї покладена й організація виховної
роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, громадський
контроль за поведінкою протягом невідбутої частини покарання, а також надання допомоги їм

у соціальній адаптації.
У своїй діяльності протягом
звітного періоду комісія керувалася Конституцією України,
Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію
осіб, які відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк», постановою Кабінету Міністрів України від
1 квітня 2004 року № 429 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2017 року
№ 294) та іншими нормативноправовими актами.
Діяльність комісії базується на
принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. Організація
роботи спостережної комісії здійснювалася на плановій основі.
Заходи та завдання, що були заплановані на I півріччя 2018 року,
виконані.
Формою роботи спостережної комісії протягом звітного періоду були засідання. Рішення
по порядку денному засідання
приймалися колегіально, відкритим голосуванням. Усі засідання спостережної комісії були
запротокольовані та оформлені
постановами. Упродовж даного
періоду спостережною комісією
проведено 6 засідань, на яких
розглянуто 11 питань її компетенції. Серед них, зокрема, 6 –
організаційних, 5 – щодо надання
допомоги у соціальній адаптації
особам, звільненим від відбування покарання та проведення
виховної роботи з умовно-достроково звільненими особами
й громадського контролю за їхньою поведінкою. Даних громадян було запрошено на засідання
комісії, у ході яких розглядалися
питання щодо сприяння їм у відновленні документів, отриманні
державної соціальної допомоги,
постановці на облік у районний

центр зайнятості та працевлаштуванні. Крім того, із цими громадянами проведено виховну роботу
у вигляді профілактичної бесіди
щодо їхньої поведінки в суспільстві та недопущення ними нових
злочинів, надано роз’яснення
щодо їхніх законних прав та громадських обов’язків, а також надано консультації з різних питань
з метою сприяння їм у соціальній
адаптації.
На підставі інформації органів і установ виконання покарань
спостережною комісією ведеться облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування
покарання.
Станом на 01.07.2018 року
під наглядом комісії перебувають 4 особи умовно-достроково
звільнені.
Спостережною комісією періодично проводиться обстеження умов проживання звільнених
із місць позбавлення волі. За їхніми результатами складаються
відповідні акти. У 2018 році було
обстежено одну особу.
Із метою профілактики рецидивної злочинності здійснюється
взаємний обмін наявної інформації щодо осіб, які перебувають
на обліках в органах внутрішніх
справ, спостережній комісії райдержадміністрації та виконавчого
комітету селищної ради, старостинських округів. На засіданнях
комісії постійно заслуховується інформація селищного голови, в.о. старост старостинських
округів селищної ради, які доповідають про проведення роботи
за місцем проживання зі звільненими особами, що проживають на
відповідній території. Протягом
2018 року заслухано в. о. старости Широкоярського старостинського округу.
Враховуючи вищезазначене, роботу спостережної комісії у I півріччі 2018 року вважати
задовільною.

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА НА ВОДІ — ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ВІДПОЧИНКУ
<<< Продовження. Початок на 1 сторінці.

Не заходьте у воду в незнайомому
для вас місці, уникайте води зі швидкою течією, не заходьте у воду напідпитку, ніколи не плавайте наодинці,
особливо якщо не впевнені у своїх силах. Купаючись на «дикому пляжі» чи в
незнайомому місці, не пірнайте з берега, гірки, дерева. У воду слід входити неспішно, обережно пробуючи
дно ногою. Особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана. Утримуйтеся від далеких
запливів: переохолодження – головна
причина трагічних випадків. До плавок потрібно прикріпляти шпильку –
якщо далеко від берега судома зведе
руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів.
На рівнинних річках є багато ям і
вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос, під берегом, де
особливо полюбляють купатися діти.
Під час купання в гірських річках варто пам'ятати, що вони мають стрімку течію, яка може збити з ніг. Дно й
береги таких річок кам’янисті, тому
можна отримати важкі травми при
падінні. Можна впасти, підслизнувшись на мокрому камені, коли тільки входиш у воду.
На морі треба завжди зважати на
хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Варто бути
обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти – вони
дуже слизькі від водоростей. Не запливайте за буйки! Великою бідою
може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях. Дуже
обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і на-

дувних іграшках – вітром або течією
їх може віднести дуже далеко від берега, а хвилею – захлеснути, із них
може вийти повітря, і вони втратять
плавучість. Якщо вас захопило течією, не намагайтеся з нею боротися.
Треба плисти вниз за течією, поступово, під невеличким кутом, наближаючись до берега.
Основною причиною загибелі
людей на воді є страх. У більшості
випадків тонуть люди, котрі вміють
плавати і з самовпененістю запливають далеко від берега. Там вони
можуть потрапити в потік холодної
води, тоді починає зводити ноги й хапає корч. У цій ситуації головне – не
злякатися. Треба зануритись у воду
й сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець.
Будьте дуже обережні під час
відпочинку на воді, щоб він був для
Вас і Ваших дітей безпечним, весь
час суворо дотримуйтеся порад
рятувальників!
ЯК ВИЗНАЧИТИ,
ЩО ЛЮДИНА ТОНЕ
Потопаючі рідко схожі на потопаючих. Найбільш докладно інстинктивні
реакції потопаючих дослідив доктор
наук Франческо Піа (Francesco A. Pia).
За його словами, за винятком рідкісних випадків, люди, які тонуть,
фізіологічно нездатні покликати на
допомогу. Дихальна система людини розрахована на дихання, а мова –
це її вторинна функція. Перш ніж мова
стане можливою, необхідно відновити функцію дихання.
Рот людини, яка тоне, поперемінно йде під воду і з'являється над

її поверхнею, знаходячись, таким чином, над водою недостатньо довго
для того, щоб можна було видихнути, вдихнути й покликати на допомогу. Коли потопаюча людина виринає
з води, їй вистачає часу тільки для
того, щоб швидко видихнути і вдихнути, після чого вона відразу ж знову йде під воду.
Тонучі люди не можуть розмахувати руками, щоб привернути увагу.
Намагаючись утриматися на поверхні води, вони фізіологічно не здатні перестати тонути і здійснювати
осмислені рухи – розмахувати руками, постаратися наблизитися до
рятувальників або дістатися до рятувального спорядження.
Це зовсім не означає, що людина,
яка кличе на допомогу й відчайдушно розмахує руками, вас обманює.
Швидше за все, це напад паніки у
воді. Такий напад далеко не завжди
передує інстинктивній реакції потопаючого й часто триває зовсім недовго, але, на відміну від справжнього
утоплення, жертви такої паніки на
воді здатні допомогти своїм рятівникам, наприклад, ухопитися за рятівний круг.
ІНСТИНКТИВНА РЕАКЦІЯ
ПОТОПАЮЧОГО
Коли ви перебуваєте на березі або
у воді, вам необхідно звертати пильну увагу на наступні ознаки, які свідчать про те, що людина тоне:
• голова жертви занурена у
воду, а рот знаходиться біля самої
її поверхні;
• голова відкинута назад, рот
відкритий;

• скляні, порожні очі не
фокусуються;
• очі жертви закриті;
• волосся закриває лоб або очі;
• жертва тримається у воді у вертикальному положенні, не здійснюючи рухів ногами;
• жертва дихає часто й поверхнево, захоплює ротом повітря;
• намагається плисти в певному
напрямку, але безуспішно;
• намагається перевернутися на
спину;
• може здатися, що жертва дереться по мотузяній драбині.
Іноді найголовнішою ознакою
того, що людина тоне, є те, що вона
не схожа на потопаючу. Може здатися, що вона просто намагається втриматися на воді й дивиться вперед.
Як визначити, чи все в порядку?
Поставте просте запитання: «У вас
усе в порядку?» Якщо людина вам хоч
щось відповіла, тоді, можливо, їй нічого не загрожує. Якщо у відповідь
на своє запитання ви побачите порожній погляд, у вас є всього півхвилини, щоб витягнути жертву з води.
Батькам варто запам'ятати, що діти,
які грають у воді, шумлять. Якщо вони
перестали шуміти, витягніть їх із води
й дізнайтеся, чому.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НА ВАШИХ
ОЧАХ ТОНЕ ЛЮДИНА
Негайно оцініть обстановку та подивіться, чи немає поруч рятувального засобу. Ним може бути все, що
збільшить плавучість людини і що ви
в змозі до неї докинути.
Уміння надати допомогу при нещасних випадках потрібне кожній

людині. Особливо складно це робити без використання рятувальних засобів (човнів, катерів та ін.).
Якщо ви кинулися на допомогу, то
треба максимально враховувати
плин води, вітер, відстань до берега. Наближаючись, намагайтеся заспокоїти і підбадьорити плавця, що
вибився із сил. Якщо це вдалося і
постраждалий може контролювати
себе, він повинен триматися за плечі
свого рятівника. Якщо ж постраждалий не контролює своїх дій – поводитися з ним треба жорстко, не даючи
йому впасти у стан паніки.
ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕХНІКА
РЯТУВАННЯ
Підпливши до потопаючого, треба пірнути під нього й одним із прийомів захоплення транспортувати до
берега.
У випадку, якщо потопаючому вдалося схопити вас за руки, ноги або
шию, звільняйтеся і негайно пірнайте. Інстинкт самозбереження змусить
потерпілого вас відпустити. Якщо ж
він уже занурився у воду, не припиняйте спроб знайти його там.
Усім відомо, що вода – чудодійний
засіб оздоровлення організму, проте користуватися цим благом потрібно розумно й обережно. Купання дає
людині фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів, але для декого відпочинок біля
води, на жаль, закінчується трагедією. Щоб не трапилося найгіршого,
потрібно пам’ятати та дотримуватися правил поведінки на воді. Будьте
обережними, не нехтуйте правилами поведінки на воді!

24.07.2018
радянську ЕЛЕКТРОНІКУ в будь-якому
стані. т. 099 796 72 43.
***
ДВЕРІ, заднє СКЛО кабіни
МК МТЗ-80. т. 099 027 61 83.

БУДИНОК у с. Ільїне.
т. 095 939 77 04, 099 910 37 39.
***
1-кімн. КВАРТИРУ (3/5) у смт Чернігівка.
Косметичний ремонт.
т. 050 968 31 19. Лариса.
***
б/у: кухонний СТІЛ+4 ТАБУРЕТКИ,
БУФЕТ, сталеву ВАННУ (150х70 см),
МАТРАЦ (160х200 см), КОНВЕКТОР.
т. 050 719 89 84. Олександр.
***
МОТОБЛОК «Кентавр» (дизель) у відм. стані.
т. 099 704 46 47, 098 418 74 34.
***
БУДИНОК у с. Новоказанкувате.
т. 099 964 72 56.
***
БУДИНОК. т. 099 335 87 39.
***
ДРОВА (пиляні, рубані).
т. 095 071 26 17.
***
ДРОВА, ШЛАКОБЛОК б/у.
т. 066 286 32 02.
***
МЕДОГОНКУ (4 рамки), ЦИРКУЛЯРКУ,
БАК для зерна (3 куб.).
т. 095 683 84 13.
***
ЦУЦЕНЯТ сибірської хаскі
(можна з родословною).
т. 099 270 92 31.
***
продуктивну КОРОВУ (с. Довге).
т. 050 646 54 29.
***
меблі б/у: СТІНКУ (ГДР, 4,5 м)
у відм. стані. т. 098 806 86 26.

"

Закупаем КРС

(дорого, в любое время суток).

т. 099 295 77 17,
096 396 89 92.
Вячеслав

ЗАМІСТЯНСЬКИЙ
ПАЛИВНИЙ СКЛАД

продовжує видачу вугілля для
пільгової категорії населення.

(Орєх, Сємєчка,
Горючка, брикети).

Заявки за номерами телефонів:
т. 099 321 14 91, 099 905 08 81,
096 299 19 29, 98 7 40.
Закупаем

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ,
ХРЯКОВ, КОЗ.
т. 067 788 01 04,
066 994 11 86, Александр



РЕМОНТ, ПОШИВ
одягу, штор, постільної білизни.
т. 095 154 07 11.

6)0P,<2 
Загублений додаток до свідоцтва про
базову загальну середню освіту, серія
АР №50185908, виданий 19 червня
2018 року на ім'я Крячка Ігоря Ігоровича
про закінчення у 2018 році Новоказанкуватського навчально-виховного комплексу Чернігівської селищної ради
Чернігівського району Запорізької області,
вважати недійсним.

Куплю
на м’ясо

3

СТЯЖКА
БУДИНКІВ.
ДОСВІД РОБОТИ.
ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

Т. 098 981 04 06.

ПРОДАЕТ

КОРІВ. АСФАЛЬТОБЕТОН.
ЦЕНА — ДОГОВОРНАЯ.

т. 066 959 86 88.

Колектив СВК «Новомихайлівський» висловлює щирі співчуття
Удовенко Валентині Іванівні з приводу передчасної смерті сина —
УДОВЕНКА
Олександра Петровича.

Світлана Іванівна Куковинець, Віра
Володимирівна Веремій, Лідія Григорівна Скрябіна, Тетяна Григорівна
Дяченко, Євдокія Володимирівна
Кочубей сумують із приводу раптової
смерті хорошої людини, сумлінного
працівника, водія колишнього КСП
«Зоря» —
САВЧЕНКА
Володимира Антоновича
та висловлюють щирі співчуття дружині Аллі Степанівні, сину Юрію,
доньці Наталії та її сім'ї, Лідії Трифонівні Коховій, усім рідним і близьким.
Хай буде йому земля пухом.

Сім'ї: Г. Сірої, Г. Капустян, Р. Капустян, С. Бірко, А. Сохань, В. Безверхої,
Л. Пащук, І. Вабіщевич, Л. Клименко,
В. Симоненко, Л. Капустян, Т. Головко, В. Антасевич, С. Небаба, С. Філіпчук, М. Прокопенко, В. Козицької,
О. Марочок, М. Кузнецової, Н. Кравцової, Н. Лакоти глибоко сумують із
приводу передчасної смерті —
САВЧЕНКА
Володимира Антоновича
та висловлюють щирі співчуття дружині Аллі Степанівні, сину Юрію, дочці Наталії та їхнім сім'ям.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ОО «ТРУД»
В ПОЛОГОВСКОМ РАЙОНЕ

т. 066 703 69 22, 067 111 81 03.

КУПЛЮ СВИНЕЙ.

Трудовий колектив СВК «Новомихайлівський» висловлює щирі співчуття Удовенку Петру Петровичу з
приводу передчасної смерті брата —
УДОВЕНКА
Олександра Петровича.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ДОРОЖНЫХ РАБОТ.

ТЕЛ./ФАКС: 061 214 97 03,
068 366 59 24, 066 154 20 84.

У зв’язку з майбутнім реформуванням військкоматів та організації на їх
базі ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТАЦІЇ та СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ,
проводиться відбір серед громадян України на можливі вакантні посади серед
військовослужбовців сержантського і солдатського складу у запасі, які мають
бойовий досвід не менше 12 МІСЯЦІВ.
- при відборі кандидатів особлива увага буде звертатися на високі морально-ділові якості, комунікативні навички, вміння висловлювати свою думку, тощо.
- нагадуємо, що військова служба за контрактом – це:
- гарантія стабільного грошового забезпечення, допомога на оздоровлення,
матеріальна допомога на вирішення соціальних питань;
- можливість зробити кар’єру;
- якісне безкоштовне медичне обслуговування;
- можливість отримання заочної освіти під час служби;
- щорічна відпустка від 30 діб, відпустки для навчання та соціальні згідно закону;
- служба зараховується до загального страхового стажу, стажу держслужби.
Завітай до Чернігівського районного військового комісаріату та більш детально дізнайся про військову службу у ЗСУ.
За додатковою інформацією звертайтеся: ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РВК
смт Чернігівка, вул. Українська, 14, тел. 9-11-06, 050-7538500

5 років світлої пам'яті, безмежного болю, смутку й печалі нашого
дорогого, любимого синочка, татуся, брата та дідуся.
ШУЛЯК
Олександр Володимирович
(с. Стульневе)
18.11.1960 — 28.07.2013

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
А ты стоишь перед глазами
Живой, с улыбкой на устах.
Нет, нет! Всегда ты вместе с нами
И будешь жить в наших сердцах.
Память о тебе пусть будет вечной.
Любим, помним и всегда скорбим.
Усі, хто знав нашого дорогого Сашу,
пом'яніть разом із нами цього дня.
Мама, донька, зять, онук,
брат Володимир,
брат Андрій та його сім'я
10 років світлої пам'яті.
ОНЧЕВ
Кирило Миколайович
(с. Обіточне)
20.08. 1926 — 25.07.2008

ПП «Агроініціатива» глибоко сумує
з приводу смерті пайовика —
САВЧЕНКА
Володимира Антоновича
та висловлює щирі співчуття рідним і
близьким покійного.

• НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ,
ДОБРІ ЛЮДИ!
Страшне горе прийшло в нашу
родину: пішов у Вічність наш
дорогий чоловік, тато, дідусь,
прадідусь —
Олексій Дмитрович
БОРИСЕНКО
(с. Крижчине).
У ці тяжкі дні ми не залишилися наодинці з бідою. На допомогу прийшли рідні, сусіди,
друзі, односельці. Висловлюємо
щиру вдячність усім-усім людям, які у скорботний час стали поруч, розділили з нами біль
утрати, підтримали морально
й матеріально. Особлива подяка В. А. Гузєєву, в.о старости
В. С. Алмакаєву, П. М. Карпенку,
копачам, кухарочкам кафе-бару
«Скіф» за приготування смачного
поминального обіду.
Нехай Господь береже вас і ваші
сім'ї.
Дружина й усі рідні

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ПРОПОНУЄ
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

Т. 050 282 15 26.

БЕТОННЫЕ
ЗАБОРЫ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,
ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА.

т. 097 714 76 28,066 034 58 01.

Виповнюється 10 років світлої
пам'яті педагога від Бога, талановитого агронома, авторитетного
голови родини — Ончева Кирила
Миколайовича.
Чим більше часу проходить із дня
смерті, тим частіше згадуємо твої
мудрі поради, повчання. Ти був
працьовитою, справедливою й чуйною людиною.
Низько вклоняємося перед твоєю світлою пам'яттю. Скільки б не
минуло часу, ми будемо завжди
пам'ятати, згадувати й молитися
за тебе.
Рідні
Світла пам'ять із дня смерті.
КОВБАСА
Євген Петрович
(с. Крижчене)
08.07.1989 — 03.05.2018
Нет в мире ничего
страшней,
Когда родители
хоронят детей.
Не найти в мире
слов описать
наше горе,
Не найти в мире
силы, чтоб тебя
подняла.
Не вместить наших слез даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль души ничем не заглушить.
Пока живем на этом свете,
Мы будем помнить и любить.
Мама, тато

9 днів світлої пам'яті дорогого,
любого чоловіка, татуся, найкращого дідуся, золотого прадідуся.
БОРИСЕНКО
Олексій Дмитрович
(с. Крижчене)
22.01.1938 — 16.07.2018
Перестало
битися твоє
добре серденько. Ти
всім нам дарував тепло своєї душі, обігрівав у дні
негоди й радості. Не можемо повірити в те, що ти не з
нами, що більше не зустрінеш нас
і не проведеш у дорогу. Рідненький
наш, Царство тобі Небесне і вічний
спокій. Ми вдячні тобі за все.
Любимо, сумуємо, біль тяжкої
втрати розриває душу. Дай, Боже,
сили всім нам пережити це горе.
Будемо вічно тебе любити.
Люблячі — дружина, діти,
онуки, правнуки
Полгода светлой памяти и горькой разлуки дорогой мамочки,
бабушки, прабабушки, сестры.
СИВАК
Надежда Васильевна
(пгт Черниговка)
31.08.1937 — 25.01. 2018
Вернуть бы маму
на мгновение,
Сказать всё то,
что не успели ей
сказать,
Обнять, как
прежде, нежнонежно
И гладить плечи,
руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Ведь знаем мы, что в двери дома
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит, как наши дела…
Мамулька, милая, родная,
Осталась только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня
И боль, что бьёт, и время не спасло…
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…
Дети, внуки, правнуки,
сестра Лида
12 років світлої пам'яті.
СТУЛЕНЬ
Юрій Сергійович
(ст Стульневе)
18.05.1971 — 23.07.2006
Как больно и страшно услышать:
«Авария», «Сын в больнице»,
Что ты уже больше не дышишь,
К тебе полетела я птицей.
Сестра у кровати грустила,
Мысли и боль сердце жгли.
Врачи приговор обьявили:
«Мы сделали все, что смогли».
Вся жизнь пронеслась пред глазами…
Не постучишся ты больше в окно
И не придешь к своей маме,
Уйти навсегда суждено.
Ты мне не подаришь тюльпаны
На праздник к Женскому дню.
Не скажешь: «Милая мама,
Как тебя я люблю».
Приду я к холодной оградке,
Поправлю упавший веночек,
Я тебя не укрою в кроватке,
Не поцелую, где больно, сыночек.
Ты много лет тому назад
Ушел от нас и не простился.
Много лет сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.
Прощай, на небо улетая,
Прими душевные стихи.
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи.
Мама, брати, дочка, племінники

24.07.2018
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ФОТОФАКТ

Катерина ГУРДУЗ
Фото Олександра ГУЛОГО
Ставок у селі Могиляни зустрів учора редакційну групу нашої газети
барвистим різнотрав'ям і повітряним танком степових журавлів. Але привід, який змусив нас приїхати в цей мальовничий куточок району, доволі
сумний. У редакцію надійшов сигнал про масовий мор риби в ставку. На
місці ми пересвідчилися в правдивості інформації: у ставку й на березі
було багато дохлої риби й раків, поблизу стояв нестерпний сморід. Від
імені місцевих жителів звертаємося до відповідних служб із проханням
розібратися в ситуації та з'ясувати причини мору риби!

УВАГА! МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ!

27 липня українці зможуть спостерігати за рідкісним місячним затемненням,
яке триватиме майже 4 години. Астрономи повідомляють,
що, починаючи з 22 години,
повний Місяць пройде через
тінь Землі.
Очікують, що повне місячне
затемнення триватиме 1 годину
43 хвилини, а часткове, тобто до
й після повної фази затемнення, – 3 години 55 хвилин.
Таке довготривале затемнення відбуватиметься через те, що
Місяць пройде через найтемнішу область земної тіні, відому
як Umbra, яка дасть супутнику
планети червонуватий блиск
«Кривавого Місяця».
Також повний місяць відбудеться одночасно з апогеєм Місяця, тобто з моментом,
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коли Місяць досягає своєї найдальшої точки по відношенню
до Землі. Відповідно, це буде
найменший повний Місяць року,
і в ніч затемнення йому потрібно буде більше часу, щоб пройти крізь тінь Землі, через що
затемнення вийде довшим.
За неймовірним місячним
затемненням можна буде спостерігати в Східній Африці та
Центральній і Південній Азії.
У Південній Америці, Західній
Африці та Європі затемнення
стартуватиме при сході Місяця,
у Східній Азії й Австралії – навпаки, під час заходу. На жаль,
Північна Америка затемнення не
побачить. В Україні найкраще за
затемненням буде спостерігати
в східних регіонах, але сам процес однаково всюди почнеться
о 22 годині.

ГОТУЄМО З «НИВОЮ»

ЛІТО ЗІ СМАКОМ АБРИКОСІВ

Цього року абрикоси дарують неймовірний урожай дивовижних сонячно-жовтих та
оранжево-крапчастих плодів.
Для нашої місцевості ця рослина давно стала звичною: навесні вона радує раннім цвітом,
що випромінює ніжний і злегка вловимий аромат, а влітку –
солодкими плодами. Смачний
фруктово-волокнистий абрикос
дуже корисний, і з нього можна приготувати безліч цікавих
частувань.
СТРАВИ З АБРИКОСАМИ
Салат із абрикосами «Свіжість»
Інгредієнти: 3–5 абрикосів,
200 г печінки (відваріть заздалегідь і остудіть), 2–3 свіжих огірки,
1 солодкий болгарський перець, 2
яйця, по пучку пір'я зеленої цибулі,
кропу, петрушки (за вашим бажанням). Для заправки: 3 ст. л. оливкової або соняшникової олії, ч. л.
соєвого соусу, 0,5 ч. л. зерен гірчиці (краще брати французьку або діжонську), цукор, сіль –за смаком.
Збийте яйця окремо й підсмажте їх на сковорідці. У результаті у
вас повинно вийти два яєчних
млинчики. Зачекайте, поки млинці
охолонуть, і наріжте їх соломкою.
Курячу печінку відваріть і також наріжте соломкою. Огірки помийте і
наріжте акуратною соломкою. Із
абрикосів вийміть кісточки й наріжте абрикосові половинки часточками середніх розмірів. Помийте,
просушіть зелень, а потім подрібніть ножем. В окремій посудині ретельно змішайте всі компоненти
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заправки. Змішайте інгредієнти
із заправкою. Подавайте до столу. Цукор і сіль – на ваш розсуд.
Розкладіть салат поверх зеленого
листя, а зверху присипте горіхами.
Курятина під
абрикосовим соусом
Інгредієнти: курячі стегна, 150 г
сухофруктів (кураги й чорносливу),
шматочок імбиру 3 см, зубчик часнику, сіль і спеції.
Натріть шматочки курки сумішшю солі й перцю. Накрийте й
залиште в холодильнику на 2 години. Нехай м'ясо промаринується.
Тим часом промийте сухофрукти й
проваріть їх кілька хвилин. Злийте
рідину в невелику ємність (вона
ще знадобиться). Посмажте або
запечіть стегенця до повної готовності. У склянку для блендера
засипте сухофрукти, часник, імбир
і абрикоси. Подрібніть компоненти для приготування соусів. Далі
помістіть їх у невелику каструлю
й додайте трохи рідини, у якій варилися сухофрукти. Варіть соус
до загустіння. Тепер ним можна
полити курку й подавати до столу.
Сирники з абрикосовою
начинкою
Інгредієнти: 250– 300 г стиглих
абрикосів, 500 г крупнозернистого
сиру середньої жирності, 1 яйце,
5 ст. л. цукру, півсклянки борошна, дрібка кориці.
Перемішайте сир із корицею і
цукром. Вбийте яйце і всипте трохи борошна. Добре перемішайте
складові. Половинки абрикосів додайте в сироп (цукор розтопити у
воді) і проваріть протягом 5 хвилин. Процідіть сироп через сито
(він вам уже не знадобиться). Із
сирного «тіста» сформуйте пиріжки і в кожен загорніть по абрикосовій половинці. Обваляйте сирники
в борошні й обсмажте в олії.
Пікантне абрикосове
варення з імбиром
Інгредієнти: 2 кг абрикосів,
1,5 кг цукру, шматочок імбиру розміром не більше 4 см.
Із вимитих абрикосів видаліть

кісточки й засипте їх цукром на
6 годин. Двічі доведіть до кипіння.
Обов'язково знімайте піну. Вдруге
проваріть суміш протягом півгодини. Потім натріть на тертці шматочок імбиру й додайте в каструлю з
варенням. Варіть ще близько півгодини. Готовність абрикосового варення визначається двома
способами: крапля варення тримає форму, при закипанні піна не
утворюється. Готове абрикосове
варення з імбиром розподіліть у
простерилізовані банки. Відразу
ж закрийте кришками й переверніть дном угору. Тримайте в теплі
до охолодження.
Пана-кота з абрикосами
Інгредієнти: 250 г стиглих
абрикосів середньої величини, 2 ст. вершків із жирністю
30 %, 100 г цукру, стручок ванілі,
1 ч. л. сухого желатину.
Помийте абрикоси й видаліть
із них кісточки. Покладіть абрикосові половинки на деко, присипте
ложкою цукру без гірки. Запікайте
абрикоси протягом 7– 10 хвилин
при температурі 200 градусів.
Желатин залийте кількома ложками холодної води й залиште набухати. Акуратно видаліть насіння з
ванільного стручка. Поставте каструлю з вершками на мінімальний
вогонь. Через кілька хвилин всипте цукор, додайте стручок і насіння
ванілі. Доведіть до кипіння, зніміть із вогню і накрийте кришкою.
Запечені абрикоси подрібнюємо за
допомогою блендера до пюреподібної консистенції. Желатин розтопіть на вогні, але ні в якому разі
не допускайте кипіння. Процідіть
вершково-ванільну суміш і додайте до неї желатин. Сюди ж всипте
пюре з абрикосів і добре перемішайте. Розлийте абрикосову пана-коту по креманках і поставте в
холодильник на 3–4 години.
Абрикосові мафіни з
шоколадними сльозами
Інгредієнти: 400– 500 г великих
стиглих абрикосів, 2 яйця, склянка
цукру, 150 мл соняшникової олії,

250 г борошна, 2,5 ч. л. розпушувача (можна замінити на соду, гашену оцтом), шоколадні краплі,
порошок кориці.
Помийте абрикоси й видаліть
кісточки. Додайте воду, щоб покрити фрукти. Проваріть на середній потужності вогню 5 хвилин.
Після того, як фруктові плоди трохи охолонуть, подрібніть до пюреподібної маси за допомогою
блендера. Ретельно збийте яйця
із цукром. Додайте до яєчної суміші пюре з абрикосів і рослинну олію. Обов'язково ретельно
перемішайте. Окремо змішайте
борошно з розпушувачем і корицею. Просійте суміш через сито
й додайте її до абрикосово-яєчної частини. Кілька кубиків гіркого
шоколаду подрібніть ножем, щоб
вийшли шматочки на зразок крапель. Змішайте шоколад із тістом.
Випікайте мафіни в духовій шафі
20– 30 хвилин при температурі
180 градусів. Перевіряйте готовність сірником.
Бісквітний пиріг із абрикосами
Інгредієнти: 5 яєць, 150 г вершкового масла, 1 склянка пшеничного борошна, 3– 4 ложки цукрової
пудри, 50– 100 г меду, півкілограма абрикосів, 3 ст. л. лимонного
соку, розпушувач.
Розм'якшене масло збийте з
цукровою пудрою. Додавайте по
одному курячому жовтку й продовжуйте збивати до отримання
однорідної ніжної консистенції.
Додайте мед і ще раз збийте міксером масу, далі – борошно й розпушувач (можна замінити гашеною
оцтом содою). Окремо збийте
охолоджені білки з соком лимона. Акуратно з'єднайте їх із тістом. Змастіть форму для випічки
маслом. Помийте абрикоси й розріжте їх на половинки. Приберіть
кісточки. Утопіть абрикоси в тісто
й поставте в попередньо розігріту духову шафу. Температурний
режим – 180 градусів. Час готування залежить від духовки. У
середньому – 40– 50 хвилин.

25 липня виповнюється 70
років нашій любій, рідненькій
матусі, бабусі, берегині нашого роду
СЬОМИК
Ганні Іванівні
(с. Замістя)
Дорога
наша, від
усієї душі
вітаємо Вас
із ювілейним Днем
народження. Нехай
довго-довго триває
ваш життєвий шлях, нехай
прибуде здоров'я й щастя, нехай назавжди зникнуть образи
й неприємності. Дякуємо, що
ви вмієте любити без усяких
умов і приймати нас, якими ми
є, завжди підтримуєте.
Де взяти слів, щоб вдячність
передати
За все добро, за ласку, за любов,
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада.
Спасибі вам, рідна, за ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на
столі,
Спасибі вам, мамо, уклін до землі.
З любов'ю — діти, онуки
22 липня святкувала свій
ювілейний, 90-річний, День
народження
КИРИЧЕНКО
Ніна Іванівна
(с. Обіточне — м. Токмак)
Нехай летять собі
літа,
Нам зупинити їх не
вдасться.
Хай буде істина
проста:
Чим більше літ, тим
більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість щоб жила у кожній днині.
Сім'ї: Ковдря, Курусь, Бідаш
22 липня у свій ювілейний
День народження, 90-річчя,
привітання приймала
КИРИЧЕНКО
Ніна Іванівна
(с. Обіточне — м. Токмак)
Хай це хороше,
тепле привітання
Звучить для Вас
іще багато літ.
Онуки ростуть, а
душа не старіє,
Хай роки ідуть, а
чоло не сивіє,
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й
онуки.
Бажаємо прожити у силі й здоров'ї
Ще многії літа. Щасливої долі!
Колектив Обіточненської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
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