
_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

____________201810292027__________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Нове будівництво газонаповнювальної станції на території Замглайської 

селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області (за межами населеного 

пункту) передбачає прийом зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходить 

залізничним і автомобільним транспортом, зберігання його в резервуарах-сховищах 

і відвантаження споживачам в автоцистерни-пропановози. Максимальна річна 

потужність – 70000 тон/рік. Термін експлуатації об’єкту 20 років. Рік введення в 

експлуатацію ГНС 2020р. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будагроенергосервіс», код ЄДРПОУ - 

05388701 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

Україна, 15005, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Замглай, вул. Замглайське 

шосе,2. Тел: 068 – 62 – 74 – 242.  

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, м.Чернігів, 

проспект Миру, 14, тел.: (0462) 77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; е-mail:  

dapr_post@cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна особа – Ганжа Валентина 

Юріївна.  

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 



4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України, відповідно до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та 

будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

13.04.2011 №466 . 
__________________________________________________________________________________________ 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 

але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 

господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

5 лютого 2019р. о 12.00 в приміщенні Замглайської селищної ради, за адресою: 

15005, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт. Замглай, пр. Заводський, 1. 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачено___________________ 

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 

інформації щодо планованої діяльності 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, м.Чернігів, 

проспект Миру, 14, тел.: (0462) 77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; е-mail:  

dapr_post@cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна особа – Ганжа Валентина 

Юріївна.  

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, м.Чернігів, 

проспект Миру, 14, тел.: (0462) 77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; е-mail:  

dapr_post@cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна особа – Ганжа Валентина 

Юріївна. 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 



Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 212 аркушах. 

  (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будагроенергосервіс», за адресою: 

вул.Замглайське шосе, 2, смт.Замглай,  Ріпкинський р-н,Чернігівська обл.. Тел: 068 – 62 

– 74 – 242. Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на довкілля» можна з 

08.01.2019р. з 9.00 до 17.00.  Контактна особа – Копич Олександр Олексійович. 

Замглайська селищна рада, за адресою: 15005, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, 

смт. Замглай, пр. Заводський, 1. Контактні телефони: 04641-40239, 04641-40330. 

Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на довкілля» можна в прийомні години 

установи з 08.01.2019р.  
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

__________________________________________________________________________________________ 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 







Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля на інформаційній дошці в адміністративній будівлі селищної 

ради смт. Замглай, Ріпкинського району Чернігівської області. 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень в центрі селища Замглай,  

Ріпкинського району Чернігівської області. 
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Рекомендована ціна 6 грн

Марина Кінах: 
«Найбільше щастя 
для всіх нас – бачити, 
як стають щасливими 
наші діти!»

Стор. 9

Українці та друзі по всьому світові беруть участь у флешмобі –
жовто-блакитний човник – на ялинку. Усіх долучитися до цієї акції
у період з 25 грудня по 7 січня закликав Всесвітній рух патріотів 

України – на підтримку та з вимогою звільнення захоплених
у російський полон українських військових моряків.

Ми – разом з вами!

– У знак солідарності прикрасьте свої оселі та новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими чов-
никами, – заявляють організатори акції.

До флешмобу вже долучилися сотні й тисячі українців та друзів нашої держави у багатьох країнах світу.
Світлини на підтримку полонених українських моряків та всіх протиправно утримуваних російським 

режимом українських заручників активісти просять виставляти на сторінках у соціальних мережах та 
надсилати до групи Всесвітнього руху патріотів України у Фейсбуці.

Разом з патріотами і «Деснянка». Тож приєднуйтеся до акції і ви, дорогі читачі!

еснянкаеснянкаеснянкаÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄЧернігівська обласна газетаÄÄÄЧернігівська обласна газетаÄÄÄ

Мабуть, найкращим подарунком для України і для всіх 
нас став би мир. Тож хочеться побажати спокою у нашо-
му спільному домі та добра і злагоди у наших домівках. 
Сподіватимемося, що всі мрії і задуми у новому 2019 році 
обов’язково здійсняться.

Рік, що минув, для багатьох був непростим, та водно-
час він збагатив нас новим досвідом, дав вистояти перед 
усіма випробуваннями. Ми стали сильнішими, мудріши-
ми й добрішими.

Зустрічаючи новорічні свята, побажаємо одне одному 
насамперед мирного неба, щастя, здоров’я, благополуччя 
і Божої благодаті! Різдвяна зірка нехай осяє радістю сер-
ця і наповнить їх добротою та милосердям.

Даруймо найдорожче і найцінніше – любов і тепло, 
увагу і турботу, щоб у Новому році щасливих людей ста-
ло більше.

З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Веселих вам і щасливих свят!

4 райони:
Чернігівщина 
може стати 
пілотною

Стор. 3

Православний 
календар
на 2019 рік

Стор. 8

Валентин ЗАПОРОЩУК,
віце-президент Українського союзу промисловців

та підприємців, президент Групи компаній «Правіо»

У ці святкові новорічні дні хочу висловити щирі слова вдячності й шани лікарям 
Чернігівської обласної лікарні – завідувачці кардіологічного відділення Оксані

Розинці та завідувачу відділення кардіохірургії і операційної бригади Ігорю Філіпову 
за правильне і вчасне встановлення діагнозу та лікування, а особливо – за толерантне 

ставлення до пацієнтів. 
Від усього серця бажаю вам здоров’я, наснаги, доброго настрою та успіхів у такій благо-

родній справі. Нехай Новий рік і Різдво Христове принесуть у ваші домівки радість, щастя 
і благополуччя! Вдячних вам пацієнтів й нехай береже нас усіх Господь!

Віктор ЧУМАЧОК з Прилук

ПОДЯКА КАРДІОЛОГАМ ВІД УСЬОГО СЕРЦЯ

З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ 
ВАС, ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

Педагогічний та учнівський колективи Ічнянської гімна-
зії імені Васильченка висловлюють щиру подяку по-

стійним спонсорам закладу депутату Верховної Ради України 
Валерію Давиденку, президенту Групи компаній «Правіо» Ва-
лентинові Запорощуку та батькам Андрію Кириченку, Тамілі 
Новоселець, Русланові Ворошилову, Олександрові Буренку, 
Олександрові Сакуну, Станіславові Залізному, Олегові Божен-
ку, Олексію Крутікову, Оксані Попович, Олександрові Чер-
ненькому, Галині Черненькій, Віталію Литвиненку, Ксенії Фе-
дун, Юлії Куриленко, Ігорю Антоненку, Олегові Глушку, Вадиму 
Ковбасі, Валерію Петренку, Віталію Кирію, Анатолію Кузубу, 
Валерію Гукову та Оксані Комаровій за надану матеріальну до-
помогу в організації і проведенні гімназійних Новорічних свят.

Нехай ваша доброта й щедрість повернуться до вас сто-
рицею. Вітаємо вас з прийдешнім Новим роком та Різд-
вом Христовим! Бажаємо вам і вашим родинам усіляких 
гараздів, здоров’я, процвітання і побільше тепла на вашому 
життєвому шляху.

Нехай добро до вас
сторицею повертається!
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Увага! Змінено телефонні номери рекламного відділу: (0462) 67-79-74, 97-38-40

ВНИМАНИЕ!
заполняйте купон аккуратно и разборчиво

Недвижимость
Авто
Все для дома
Мебель
Одежда
Животные
Разное
Ищу работу
Сообщения
Знакомства
(нужное подчеркнуть) Ответственность за содержание объявлений несет рекламодатель. 

Редакция оставляет за собой право редактировать объявления.

Текст 

Ф.И.О.

Адрес или телефон

Частные объявления принимаем  
ТОЛЬКО НА КУПОНЕ! 

Объявления в номер – до 17:00 понедельника.
Количество слов в объявлении – НЕ БОЛЕЕ 10!

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 

обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на дов-
кілля планованої діяльності, зазначеної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1.  Планована діяльність
Нове будівництво газонаповнюваль-

ної станції на території Замглайської 
селищної ради Ріпкинського району Чер-
нігівської області (за межами населено-
го пункту) передбачає прийом зрідже-
ного вуглеводневого газу (ЗВГ), що над-
ходить залізничним і автомобільним 
транспортом, зберігання його в резер-
вуарах-сховищах і відвантаження спо-
живачам в автоцистерни-пропановози. 
Максимальна річна потужність – 70000 
тон/рік. Термін експлуатації об’єкта 
20 років. Рік введення в експлуатацію 
ГНС 2020 р.

(загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності, потужність, 

довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Будагроенергосервіс», код 
ЄДРПОУ – 05388701

(повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу 

і мають відмітку у паспорті),

Україна, 15005, Чернігівська обл., Ріпкин-
ський р-н, смт Замглай, вул. Замглай-
ське шосе, 2. Тел. 068–62–74–242.

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – 

підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент агропромислового роз-
витку, екології та природних ресурсів 
Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації за адресою: 14000, м. Чернігів, 
проспект Миру, 14, тел.: (0462) 77-44-88, 
факс: (04622) 4-24-44; е-mail: dapr_post@
cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна 
особа – Ганжа Валентина Юріївна.

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону 

та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт, що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України, 
відповідно до Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності», По-
рядку виконання підготовчих та буді-
вельних робіт, затвердженого Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011 №466.

(вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть по-
даватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
5 лютого 2019 р. о 12:00 в приміщенні 
Замглайської селищної ради за адресою: 
15005, Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, смт Замг лай, пр. Заводський, 1.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
не передбачено

(вказати дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань)

6. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних ре-
сурсів Чернігівської обласної держав-
ної адмініст рації за адресою: 14000, 
м.Чернігів, прос пект Миру, 14, тел.: 
(0462) 77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; 
е-mail: dapr_post@cg.gov.ua; dapr_dir@
cg.gov.ua; контактна особа – Ганжа Ва-
лентина Юріївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового роз-
витку, екології та природних ресурсів 
Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації за адресою: 14000, м. Чернігів, 
проспект Миру, 14, тел.: (0462) 77-44-88, 
факс: (04622) 4-24-44; е-mail: dapr_post@
cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контакт на 
особа – Ганжа Валентина Юріївна.

(зазначити найменування органу, поштову 
та електронну адресу, номер телефону 

та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадського 
обго ворення, зазначеного в абзаці друго-
му пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 212 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, 
надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними
Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Будагроенергосервіс», за адресою: 
вул. Замглайське шосе, 2, смт Замглай, 
Ріпкинський р-н, Чернігівська обл. Тел: 
068–62–74–242. Ознайомитись зі «Зві-
том з оцінки впливу на довкілля» можна 
з 08.01.2019 р. з 9:00 до 17:00. Контактна 
особа – Копич Олександр Олексійович.

Замглайська селищна рада, за адре-
сою: 15005, Чернігівська обл., Ріпкин-
ський р-н, смт Замглай, пр. Заводський, 1. 
Контактні телефони: 04641-40239, 
04641-40330. Ознайомитись зі «Звітом з 
оцінки впливу на довкілля» можна в при-
йомні години установи з 08.01.2019 р.

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Срочно в Чернигове участок 
земли 5,5 соток с кирпич-
ным 2-этажным дачным 
домом (печное отоп ле-
ние). Участок в черте го-
рода (лес, рядом речка, 
10 минут ходь бы от ко-
нечной остановки трол. 
№5, авт. №1). Возможно 
строи тель ст во. Тел.: 
(093) 119-11-55, 60-87-45.

Срочно дом в Новгороде-
Север ском с земельным 
участком 15 соток. 
Цена договорная. 
Тел. (068) 152-45-25.

Дачу в Березанке в с/о 
«Мечта» (7 соток, 2-этаж-
ный домик, электриче-
ство, вода централизо-
ванная, будка для инвен-
таря, кирпичные туалет и 
летний душ). Торг умес-
тен. Тел.: (050) 465-78-53, 
(063) 33-86-650.

Дачу в Чернигове в р-не 
Старой Подусовки (уча-
сток 4 сотки, 2-этажный 
кирпичный домик, свет, 
центральная поливочная 
вода, рядом сосновый 
лес, река Белоус, 
центральная дорога, 
красивое место). 
Тел.: (099) 523-01-04, 
(097) 557-42-30.

2-комнатную кв-ру в р-не 
Подусовки (51 кв. м, 8/9 
этаж). Тел. (066) 293-20-15.

Гараж (нестандартный, ме-
таллический) в кооперати-
ве №22. Тел. 3-91-12.

Капитальный кирпичный 
гараж в Чернигове в ак/24 
в р-не летного училища 
по ул. Еськова (широкий, 
можно использовать под 
мастерскую или склад). 
Имеется погреб, яма. 
Удобное хорошее место. 
Недорого, цена договор-
ная. Тел.: 727-881, 
(099) 523-01-04.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Продам
Телевизор «Хитачи» в хоро-

шем рабочем состоянии. 
Цена 900 грн. Тел. 
(066) 062-54-22.

Холодильники (3 шт.) б/у в 
рабочем и нерабочем со-
стоянии; колеса и диски 
на автомобиль «Жигули» 
ВАЗ-2106, «Лада» и много 
других запчастей (новые и 
б/у). Тел.: 727-881, 
(067) 387-04-04.

Холодильник «Индезит- 
С138» (2-камерный, 
в рабочем состоянии). 
Цена 4000 грн. 
Тел. (093) 018-00-16.

Куплю
Неисправные телевизоры, 

бобинные магнитофоны и 
радиолы. Тел. 67-45-19.

Неисправные: газовые ко-
лонки и плиты, холодиль-
ники, стиральные машины, 
советские телевизоры, 
металлолом. Тел.: 970-675, 
(066) 308-00-11, 
(093) 139-30-22.

Неисправные холодильники: 
«Донбасс», «ЗИЛ», «Ока», 
«Днепр», «Арагац» и др.; 
стиральную машину 
«Сибирь» и др. Тел.: 
970-675, (066) 308-00-11, 
(093) 139-30-22.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю

 Дорого закупаем 
телят, коров, свиней 
и коней на мясо  
и на содержание. 
Тел.: (063) 023-26-69, 
(098) 588-66-94.

 Постоянно покупаем 
телят, коров, свиней, 
лошадей. Дорез кругло-
су точно. Высо кие цены. 
Тел. (066) 329-16-03.

 ЗАКУПАЕМ телят, 
коров, лошадей, свиней 
на со дер жа  ние. 
Дорез кругло су точно. 
Перевоз КРС. 
Тел.: (093) 936-59-79, 
(097) 438-10-08, 
(050) 262-91-99.

 КУПЛЮ теля, корову, 
коня, свиней, бика. 
Пере везу ВРХ. 
Доріз ціло до бово. 
Тел.: (067) 79-40-149, 
(063) 606-48-89, 

(099) 326-13-83.

РАЗНОЕ

Продам
Соки натуральные (томатный, 

виноградный, вишневый, 
смородиновый, абрикосо-
вый); салаты овощные; ва-
ренье разное; сухофрукту; 
фасоль; огурцы в банках. 
Тел.: 601-529, 
(096) 46-56-964.

Ванну новую (2 шт., стальная, 
салатовая, с небольшими 
сколами). Цена – 400 грн/шт. 
Торг. Тел. (093) 018-00-16.

Полусапожки женские (кожа-
ные, натуральные, черные, 
новые, р. 37/24 см). Цена 
1500 грн. Тел. 4-50-06.

Верблюжье одеяло и пу-
ховое одеяло в отличном 
состоянии. Тел.: 677-758, 
(095) 758-04-30.

Тыкву грушевидную (мелкая 
и крупная). С доставкой. 
Цена ниже рыночной. Тел.: 
4-33-84, (066) 528-11-75.

Коленвал, вкладыши к 
ГАЗ-24, карданный вал, 
заднее стекло «ГАЗ-21», 
бочку (100 л). Тел. 3-91-12.

Автомобильные запчасти 
(новые и б/у) в основном к 
автомобилю «Жигули» ВАЗ-
2106; новую резину (4 шт.); 
диски колеса (новые и б/у); 
багажники на крышу авто-
мобиля (новые и б/у) и мно-
го других запчастей. Тел.: 
(067) 387-04-04, 
(099) 523-01-04.

Современные детективы: 
Бушков, Тополь, Сухов и 
другие – от 4 грн/шт. Тел.: 
72-99-55, (068) 36-96-746.

Автомобильный насос 
(СССР). Цена 350 грн. 
Тел. 95-24-96.

Ингалятор аэрозольный 
АИИП-1, новый – цена 300 
грн; электрогрелку автомо-
биля (СССР) – цена 200 грн. 
Тел. 95-24-96.

Белье мужское теплое (х/б, 
новое, р. 48/158) – цена 
150 грн; женские перчатки 
кожаные на натуральном 
меху – цена 150 грн. Тел. 
95-24-96.

Новую импортную ветровку 
(синий цвет, с капюшоном, 
р. 48-50) – цена 150 грн, 
торг; новый импортный 
рюкзак синего цвета – це-
на 250 грн. Тел.: 72-99-55, 
(068) 36-96-746.

Кравчучку (б/у) – 100 грн, 
торг; детские санки со 
спинкой – 150 грн, торг. 
Тел.: 72-99-55, 
(068) 36-96-746.

Фирменный сенсорный 
планшет-нетбук со съемной 
клавиатурой (диагональ 
10,1’, 1 Гб оперативки, 32 
Гб памяти (+ слот под СD), 
новый, из Европы, с гаран-
тией, цена 2500 грн. Тел. 
(063) 987-75-66.

Шпалы железнодорожные, 
деревянные (по 2–2,5 м) 
в отличном состоянии – 
100 грн/шт. Тел.: 
(067) 144-81-12, 
(093) 799-59-06.

Доску шалевку (обрезная, 
калиброванная, 200х10х2,5 
см, сосна, свежепил). Тел.: 
(067) 144-81-12, 
(093) 799-59-06.

Диван-малютку (1-спальная, 
почти новая). Тел.: 
(073) 408-70-89, 3-47-69.

Ковер (ч/ш, пр-во Ви тебск, 
р. 2,0х1,4 м). Тел.: (095) 
158-04-30, 677-758.

Простыни х/б – 50 грн; новые 
льняные простыни – 150 
грн; махровые полотенца – 
50 грн; наволочки нижние 
(78х78 см) – 40 грн; новые 
пододеяльники – 150 грн; 
деревянные плечики – 15 
грн; 6 рюмок – 100 грн; но-
вые эмалированные миски 
(5 л), цена договорная. 
Тел. (093) 769-76-25.

Брюки утепленные на вати-
не (р. 50, 52, 54, рост 4–5). 
Тел. (093) 018-00-16.

Детскую коляску «зима-ле-
то» (б/у, в отличном состоя-
нии), цена 800 грн; беговые 
лыжи с жестким креплени-
ем (высота – 2 м), цена 
200 грн. Тел. 95-98-58.

Стол-тумбу (письменный, 
шир. 65 см, дл. 130 см, выс. 
73 см, б/у) – 300 грн. 
Тел.: (067) 144-81-12, 
(093) 799-59-06.

Диван-книжку (б/у) – 400 
грн. Тел.: (067) 144-81-12, 
(093) 799-59-06.

Стенку «Либідь», можно по 
частям; 2-дверный шкаф; 
1-спальную кровать. Тел. 
(063) 752-06-87.

Нутрий (возраст от 5 до 10 
месяцев); плуг конный, 
хомут и борону; газовую 
2-конфорочную плиту (б/у), 
цена договорная; отопи-
тельную печку к «Волге»; 
диск сцепления, кресто-
вину (новые). Тел. (067) 
737-48-55.

УСЛУГИ

Телемастерская. 
Ремонт совре  мен ных 
теле ви зоров на дому и 
в мас тер ской (Один   цо  -
ва, 9). Тел. 612-096 
(с 7 до 20 еже     дневно), 
(073) 439-79-30. 
Вызов бесплатный.

РЕМОНТ 
телеви зо ров 
на дому у заказ чика 
(села до 15 км). 
Гарантия. Участни-
кам АТО, лик ви    да-
торам аварии на 
ЧАЭС, пенсио  не рам 
цены за работу ниже 
от 10 до 30%. 
Вызов бесплат ный. 
Тел.: 93-06-60, 
(063) 453-90-82 
(с 8:00 до 20:00, 
без выходных).

Ремонт холодильни-
ков на дому у заказ-
чика. Гарантия. 
Покупаем б/у 
холодильники. 
Тел.: 610-635, 
(066) 298-47-12, 
(093) 18-27-554.

СООБЩЕНИЯ
Загублене свідоцтво про 

право власності на жит-
ло, видане 17 червня 
1994 року виконкомом 
Деснянської ради на-
родних депутатів на 
ім’я Андрія Андрійовича 
Снітка та Марини 
Валентинівни Соболевої 
в рівних частинах, вва-
жати недійсним.

ЗНАКОМСТВА
Чоловік, 53/180/74, 

приємної зовнішнос ті 
познайомиться із сим-
патичною жінкою до 46 
років, не схильною 
до повноти. Тел. (098) 
905-82-43.

65/183/77, для создания 
семьи познакомлюсь с 
женщиной, без частно-
го дома. Обращаться: 
Чернигов, ГП, д/в, п/п 
№5716857.

Вдова, 45/160/58, ищу 
доб рого хорошего муж-
чину до 55 лет для соз-
дания семьи. Живу и 
работаю в Чернигове. 
Тел. (063) 296-38-71 
(Ирина).

Сподіваюся зустріти хо-
рошого чоловіка моїх 
років, зростом 175-180 
см, з житлом. Про себе: 
68/170/80, не працюю, 
без шкідливих звичок, 
порядна та чесна. 
Тел. (067) 282-01-21.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, приучені к лотку. 

Тел.: (096)  306-34-71, 
666-951.



Р І П К И Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Г А З Е Т А
заснована у 1932 році

електронна адреса:
gp.ripky@gmail.com

   П'ятниця,   4 січня
   Життя

 Полісся     № 1       (9979)

2019 року

На дев’ятнадцятій сесії районної ради сьомого скликання, 
яку вів голова районної ради Роман Шупель, депутати роз-
глянули ряд важливих для району питань. Участь у роботі 
сесії брали в.о. голови райдержадміністрації Олександр 
Андрушко, сільські та селищні голови, інші запрошені.

Затверджуючи орієнтовний порядок денний, народні об-
ранці вирішили виключити з нього два питання – про ство-
рення комунального некомерційного підприємства «Ріп-

кинська центральна района лікарня» Ріпкинської районної 
ради» та про внесення змін до Методики розрахунку та по-
рядку вико-
р и с т а н н я 
плати за 
оренду май-
на спільної 
власності те-
риторіаль-
них громад 
сіл, селищ 
Ріпкинсько-
го району 
в частині 
відміни по-
г о д ж е н н я 
розрахун -
ку оренд-
ної плати 
управлінням 
економ іки 
та розвит-
ку інфра-
с труктури 
райдержад-
міністраці ї 
– до їх до-
даткового 
вивчення.
Натом і с т ь 
д е п у т а т и 
запропону-
вали вклю-
чити до 
розгляду ряд 
інших питань. Зокрема, депутат Ніна Лазебна – питання 

щодо передбачення 
видатків у бюджеті на 
здійснення депутатсь-
кої діяльності, зокре-
ма, і надання допомоги 
потребуючим її грома-
дянам, підтримку мо-
лоді тощо. А депутат 
Віктор Мельниченко – 
стосовно рекомендації 
місцевим радам при 
заключенні договорів 
оренди збільшити від-
соток орендної плати 
сільгоспвиробниками в 
районі, які орендують 
невитребувані паї.
Проблему, яка виникла 
з опаленням приміщен-
ня, де знаходиться від-
діл освіти, сім'ї, молоді 
та спорту РДА, озвучив 

Роман Шупель. Так, для потреб відділу були виділені ко-
шти і придбані електрообігрівачі, щоб підтримати належ-
ний температурний режим. Однак суттєво проблема не 
вирішилась – температура не відповідає  нормам. Оплата 
ж за послуги з теплопостачання проводиться в повному 
обсязі, за якісні послуги. А депутат Іван Зубашевський до-
дав, що не відповідає нормам і температурний режим у 
приміщеннях на 1 і 2 - му поверхах поліклініки ЦРЛ. Схожа 
ситуація і в навчального закладі в Любечі, як зазначив 
депутат Олександр Пономаренко. 
Свої думки і пропозиції з цих питань висловили депутати 
різних фракцій. В результаті голосування всі ці три питан-
ня були внесені до порядку денного.
Основними ж були питання ухвалення головного фінан-
сового документа району, за яким він житиме у 2019 році 
– проекту районного бюджету (доповіла начальник фінан-
сового управління РДА Ірина Мельниченко) й програми 
економічного і соціального розвитку району на 2019 рік 
(доповідач – начальник відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури РДА Ольга Манжула).
Згідно наданої депутатам інформації, доходи районного 
бюджету – 2019 передбачаються у сумі 201912106 грн, у 
т.ч. загального фонду – у сумі 199 188929 грн та спеціаль-
ного фонду – 2723177 грн. Відповідно такі ж суми запла-
новані і на видатки. Власні доходи по загальному фонду 
мають збільшитись на 9,5% від планового показника 2018 
року або на 3,5 млн.грн, та по спеціальному - на 13,5% 
(706,5 тис. грн). В доходах бюджету враховано дотації та 
субвенції з державаного бюджету на утримання освіти, ме-
дицини, субвенції з місцевого бюджету на надання пільг, 
субсидій,  інших соціальних виплат тощо; видатки по га-
лузям, які фінансуються з бюджету, - з урахуванням підви-
щення з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати 
до 4173 грн на місяць. Збільшення видатків заплановано 
практично для всієї бюджетної сфери. Захищеними стат-
тями передбачено оплату праці працівників бюджетних 
установ, нарахування на неї, забезпечення продуктами 
харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 
та інше. Заплановані видатки на харчування учнів пільго-
вих категорій, а також школярів – за допомогою субвенцій 
сільських рад; на соціальний 
захист та соціальне забезпечення, соціальну роботу з 
вразливими категоріями, підтримку фізкультури і спорту, 
громадських організацій, реалізацію ряду районних про-
грам, інші важливі заходи. 

■Із сесії районної ради

     Затвердили бюджет – 2019, розглянули 
                             важливі питання

Дорогі односельці! 
 Щиросердно вітаю всіх Вас з великим святом Різдва Господа Бога і Спасителя 
нашого Іісуса Христа. 

Різдво Христове осяя-
ло світ світлом Боже-
ственного разума, при-
несло людям спасіння, 
з’явилося джерелом 
життя і безсмертя, лю-
бові та миру. Нині наша 
думка цілком звернена 
до Богонемовля Хри-
ста і ми схиляємо наші 
серця перед величчю 
Його Божественної 
любові, припадаємо 
до ясел Віфлеємських 
разом з пастухами та 
волхвами, мудрецями. 
Втішимося лагідним 

поглядом Немовля Іісуса, що лежатиме в них, який не знайшов місця в житлах 
людських.Віддамо йому  місце у серцях наших, принесемо Йому у подарунок 
нашу віру, любов, добрі діла, як волхви, що принесли Йому золото,  ладан і 
смирну. Різдво Христове принесло світу Євангеліє і нову заповідь – заповідь 
любові до Бога і до ближнього. Христос заснував на землі Церкву через Бо-
говстановлені таїнства, Христос робить нас чадами Божими, тому ми повинні 
берегти вчення Іісуса Христа і спасительну Православну віру, як заповітне 
надбання своїх предків, як дорогоцінну прабатьківську спадщину, що перехо-
дить з роду в рід. Будемо просити Господа, щоб Він не залишив нас, умудрив 
жити в братолюбії, єдиновірії, подав духовну і тілесну кріпость творити святу 
Волю Його.
 У ці святі різдвяні дні я звертаюсь до Вас, зробити все від нас залежне, щоб 
надати реальну допомогу тим, хто сьогодні в ній має потребу, і нехай у всіх 
справах наших Бог буде нам у поміч і допоможе нам, а Богонемовля Христос 
нехай збереже Вас у доброму здоров'ї для Вашого успіху і радості у вірі.

о. Іоан ГОЛОБОТОВСЬКИЙ,
благочинний Ріпкинського району,

настоятель Свято-Миколаївського Храму смт Ріпки, митрофорний 
протоієрей

      Христос рождається, славіте!  

     Читайте у номері:
- Що вирішили депутати на сесії районної ради – 1 
стор.
- Розпочалася кампанія з виборів Президента 
України;
За крадіжку лісу каратимуть жорсткіше – 2 стор.
- З подарунками – до ріпкинської малечі – 3 стор.
- Що віщують зірки на 2019 рік? – 5 стор.
- Надзвичайні події – 7 стор.
- Календар на 2019 рік – 8 стор.

( початок, продовження - на 3 стор.)
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дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (автоматично генерується про-
грамними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)
_____________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на дов-
кілля планованої діяльності)

    ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 

Повідомляємо про початок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадсь-
кості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Нове будівництво газонаповнювальної стан-
ції на території Замглайської селищної ради 
Ріпкинського району Чернігівської області (за 
межами населеного пункту) передбачає прий-
ом зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що 
надходить залізничним і автомобільним транс-
портом, зберігання його в резервуарах-схови-
щах і відвантаження споживачам в автоцистер-
ни-пропановози. Максимальна річна потужність 
– 70000 тонн/рік. Термін експлуатації об’єкту 
- 20 років. Рік введення в експлуатацію ГНС  
-2020 рік.
(загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності, потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), міс-
це провадження планованої діяльності) 
2. Суб’єкт господарювання 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бу-
дагроенергосервіс», код ЄДРПОУ - 05388701
(повне найменування юридичної особи, код згід-
но з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмо-
вляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючо-
му органу і мають відмітку у паспорті),
Україна, 15005, Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, смт Замглай, вул. Замглайське шосе, 2. 
Тел: 068 – 62 – 74 – 242. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи - під-
приємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону))
3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадсько-
го обговорення
Департамент агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів Чернігівської облас-
ної державної адміністрації за адресою: 14000, 
м.Чернігів, проспект Миру, 14, тел.: (0462) 
77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; е-mail:  dapr_
post@cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна 
особа – Ганжа Валентина Юріївна. 
(найменування уповноваженого органу, міс-
цезнаходження, номер телефону та контактна 
особа)
4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкіл-

ля 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви-
дається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України, відповідно до Закону Украї-
ни «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Порядку виконання підготовчих та будівельних 
робіт, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.04.2011 №466 .
(вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його видава-
ти, нормативний документ, що передбачає його 
видачу)
5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і міс-
це усіх запланованих громадських 
слухань
Тривалість громадського обговорення ста-
новить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єк-
том господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обго-
ворення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розгля-
даються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 
5 лютого 2019 р. о 12.00 в приміщенні Замглай-
ської селищної ради, за адресою: 15005, Черні-
гівська обл., Ріпкинський р-н, смт. Замглай, пр. 
Заводський, 1.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведен-
ня громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться - не пе-
редбачено (вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)
6.Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності
Департамент агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів Чернігівської облас-
ної державної адміністрації за адресою: 14000, 
м.Чернігів, проспект Миру, 14, тел.: (0462) 

77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; е-mail:  dapr_
post@cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна 
особа – Ганжа Валентина Юріївна. 
(зазначити найменування органу, місцезнаход-
ження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропо-
зицій
Департамент агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів Чернігівської облас-
ної державної адміністрації за адресою: 14000, 
м.Чернігів, проспект Миру, 14, тел.: (0462) 
77-44-88, факс: (04622) 4-24-44; е-mail:  dapr_
post@cg.gov.ua; dapr_dir@cg.gov.ua; контактна 
особа – Ганжа Валентина Юріївна.
(зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та кон-
тактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протя-
гом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 212 аркушах.
  (зазначити усі інші матеріали, надані на роз-
гляд громадськості)
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що 
стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайо-
митися з ними
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Будагроенергосервіс», за адресою: вул.Замг-
лайське шосе, 2, смт.Замглай,  Ріпкинський 
р-н,Чернігівська обл. Тел: 068 – 62 – 74 – 242. 
Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на дов-
кілля» можна з 08.01.2019 р. з 9.00 до 17.00.  
Контактна особа – Копич Олександр Олексій-
ович.
Замглайська селищна рада, за адресою: 15005, 
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Замглай, 
пр. Заводський, 1. Контактні телефони: 04641-
40239, 04641-40330. Ознайомитись з «Звітом з 
оцінки впливу на довкілля» можна в прийомні 
години установи з 08.01.2019 р. 
 (найменування підприємства, установи, органі-
зації, місцезнаходження, дата, з якої громадсь-
кість може ознайомитися з документами, кон-
тактна особа).

3 січня зустрів своє 55 - 
річчя, найкращий чоловік, 
тато, дідусь та турботливий 
хрещений

Микола
Миколайович
Іванченко
з  с. Гучин.
З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо,
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Вік прожити — не старіти,
І душою молодіти,
І радіти! Будь щасливим,
Навкруги для всіх важливим!

З повагою дружина, діти, внуки, хресниця Таня

2 січня зустрів свій ювілей-
ний день народження доро-
гий кум, люблячий чоловік, 
турботливий татусь і зять

Сергій
Леонідович
Большун
 з с. Гучин.
Буде все нехай, як треба:
Дім, кохання і зарплата.
Вам бажаєм, чоловіче,
Радості в житті багато.
День народження хай стане

Вам новим, яскравим стартом,
Мрійте, вірте, йдіть вперед
Ви завжди-завжди з азартом.
Друзів вам бажаю вірних,
Почуттів — палких, прекрасних,
Хай завжди вас зігріває
Сонце радістю і щастям.

З любов'ю дружина, сини, кума Таня, теща  та  
тесть 

   Вітаємо!   Вітаємо!     У Чернігові пройшов  
          фестиваль сала
Наприкінці 2018 року на центральній площі Чернігова 
пройшов Фестиваль сала, на якому місцеві виробники 
представили свою продукцію.  Сало, м’ясо, ковбасні ви-
роби реалізовували з понад десяти районів області.
"Продегустувати та придбати якісне сало та м'ясо за 
прийнятною ціною можна було на головній площі Чер-
нігова. Виробники Чернігівщини презентували власну 
продукцію під час Фестивалю сала", - повідомили в ОДА.
У рамках цього заходу також була концертна програма з 
конкурсами для дорослих і дітей, під час нього розповіда-
лось про особливості приготування і зберігання продук-
тів із сала, а також про його корисні властивості, зокрема 
і взимку.
"Науковці вже довели, що вживання сала добре впливає 
на організм людини. Це — національний продукт, що є не 
просто символом, а секретом сили українського народу", 
- заявила заступник голови ОДА Наталія Романова під 
час фестивалю.
Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пові-
домила, що сало – це суміш жирів. У ньому є насичені 
жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти – 
такі, як в рослинних оліях. Причому в продукті більше 
жирів із ненасиченими жирними кислотами. Навіть біль-
ше, ніж у вершковому маслі. А такі жири добре вплива-
ють на стан судин.
За рік вартість сала в Україні зросла на 15,1% - до 73,4 
грн за кг, повідомляє UNN. 


