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Новини. Кримінал

З новаціями для громади

«Ніхто на доходи місцевих 
бюджетів не претендуватиме»

Так відповів під час години запитань 
до Уряду Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман на запитання народного депу-
тата України Олександра Кодоли щодо 
пропозицій Мінфіну забрати у місцевих 
бюджетів акциз на торгівлю тютюновими 
виробами.

Зокрема, Олександр Кодола озвучив про-
блему, яка віднедавна серйозно стурбувала 
місцеві ради.

Підставою став лист Ніжинського міського 
голови Анатолія Лінника, в якому він просить 
відстояти інтереси громади з цього питання.

«Мінфіном було підготовлено та оприлюд-
нено проект змін до Податкового кодексу, яким 
пропонується скасувати акцизний податок з 
реалізації суб’єктами господарювання роз-
дрібної торгівлі тютюнових виробів. Сьогодні це 
одне зі стабільних джерел надходжень до міс-
цевих бюджетів. Зокрема у Ніжині, в центрі мо-
го округу, у 2016 році за рахунок цього податку 
вдалося завершити рік без кредиторської за-
боргованості по всіх видах видатків бюджету. 
Тому сьогодні місцеві ради дуже стурбовані на-
маганням вилучити стабільне джерело напов-
нення місцевих бюджетів.  Запитання таке: чи 
прораховувало Міністерство фінансів можливі 
негативні наслідки від таких змін і які механізми 
компенсації  для місцевих бюджетів у цьому ви-
падку будуть передбачені?»

 У відповідь Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман  заявив, що він категорично проти 
цієї ініціативи. «Нічого не буде скасовано для 
місцевих бюджетів. Ми залишаємо цей акциз, 
і місцевим бюджетам у цьому питанні абсолют-
но нічого не загрожує. Хочу заспокоїти місце-
ві органи влади: жодних таких ініціатив із Уря-
ду не вийде. Ми підтримуємо децентралізацію 
та виходимо з того, щоби ніхто на доходи міс-
цевих органів влади не претендував», – наголо-
сив глава Уряду.

Прес-служба народного депутата України 
Олександра Кодоли

ПРИВАТБАНКУ – 25!

Дезінформація – як конкуренція?
До журналіста нашого видання звернув-

ся головний лікар Корюківської ЦРЛ Сергій 
Пивовар із проханням спростувати неправ-
диві твердження декого зі своїх колег. 

– 17 березня у Чернігівській ОДА під голо-
вуванням першого заступника голови Леоніда 
Сахневича відбулося засідання комісії по відбо-
ру проектів соціальної сфери для фінансуван-
ня за рахунок Державного фонду регіонального 
розвитку, – повідомив Сергій Григорович. – На 
розгляд комісії, крім інших, було винесено про-
ект капітального ремонту пологового відділен-
ня Корюківської ЦРЛ. Як аргумент було зазна-
чено, що в цьому відділенні за минулий рік на-
родилося малюків більше, ніж у будь-якому су-
сідньому районі, та й за 2,5 місяця вже цього 
року прийнято 60 пологів. 

Тоді ж, за твердженням головного лікаря Ко-
рюківської ЦРЛ, для порівняльної оцінки по-
казника Леонід Сахневич поцікавився у голови 
Менської РДА Валерія Щукіна й головного ліка-
ря Менської ЦРЛ Петра Хомрача про кількість 
пологів у Мені (кількість пологів – це один із го-
ловних показників роботи лікарні, тому керівник 
медустанови постійно має його моніторити). 

– І головний лікар Менської лікарні не за-
барився з відповіддю, – продовжив розповіда-
ти Сергій Пивовар. – Він вигукнув, що з почат-
ку року у них уже народилося 82 малюки! Мене 
дуже здивувала така цифра, і я вирішив отри-
мати офіційну інформацію про кількість поло-
гів у Мені. Через деякий час мені повідомили, 
що їх було сорок… Я був неприємно вражений, 
що людина, котра до цього через засоби масо-
вої інформації звинувачувала мене в невихова-
ності і надмірному вихвалянні Корюківської лі-
карні, назвала «липову» цифру, та ще й поваж-
ним людям!

Під час розмови головний лікар Корюків-
ської ЦРЛ хитав головою і щиро жалкував, що 
Менська ЦРЛ, на жаль, не має тих показників, 
якими можна похвалитися. Але ж навіщо гово-
рити неправду представникам такої серйозної 
комісії?

– Опісля засідання я підійшов до Петра 
Хомрача і поцікавився, чи не соромно досвід-
ченому керівникові так нахабно обдурювати, – 
розвів на завершення руками Сергій Пивовар. 
– На що Петро Петрович із винуватою усмішкою 
відповів мені словами вибачення. Та члени ко-
місії вже того не чули, а у мене особисто різ-
ко змінилася думка про людину. Хіба це можна 
назвати чесною конкуренцією? 

Наша газета оприлюднила думку однієї 
з конфліктуючих сторін і запевняє, що на-
дасть можливість висловитися з цього при-
воду й іншій стороні.

Нагадаємо, що Уряд затвердив межі гос-
пітальних округів на Чернігівщині. В області їх 
буде чотири: Чернігівський, Ніжинський, При-
луцький та Північний, за центр якого і «воюють» 
Мена й Корюківка. Цього року будуть створені й 
госпітальні ради, які визначатимуть перелік ме-
дичних закладів, що входитимуть до округів.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Ювілей
Чернігівська обласна універсальна 

наукова бібліотека імені В. Г.  Королен-
ка днями відзначила поважний ювілей. 
Їй виповнилося 140 років! З цієї наго-
ди поспілкувався з директором закла-
ду Інною АЛІФЕРЕНКО. 

– Інно Михайлівно, газета «Деснян-
ська правда» щиро вітає працівників 
чудової бібліотеки імені В. Г. Королен-
ка з таким визначним ювілеєм! 

– Дякуємо! Впродовж багатьох років 
«Деснянська правда» залишається на-
шим надійним другом. Ви цікаво й тала-
новито висвітлюєте практично всі наші 
заходи. 

– Скажіть, будь ласка, з чого все по-
чиналося 28 березня 1877 року?

– Саме цього дня міністр внутрішніх 
справ затвердив статут нашої бібліоте-
ки. Тому ми вважаємо 28 березня датою 
її створення. Спочатку це була невелика 
громадська книгозбірня. Її засновники (51 
людина) виділили кошти, зібрали книжки 

й періодичні видання. Ще 720 книг доку-
пили... Отож новостворений фонд налічу-
вав 1300 томів. Бібліотека розташовувалася 
у приміщенні нинішньої обласної держадмі-
ністрації, в так званій круглій кімнаті. Нею 
користувалися засновники – платили по 
два рублі та брали нові видання без за-
стави. Інші читачі вносили заставу, яку їм 
віддавали, коли книжка поверталася на 
місце. Вчителі користувалися послугами 
книгозбірні безкоштовно, але їм потріб-
но було принести рекомендаційного ли-
ста. 

– Однак тривалий час бібліотека не 
мала постійного приміщення, тож ча-
сто переїздила… 

– Так, і тільки 1913 року вона розмісти-
лася у колишній будівлі банку, де розташо-
вана й нині. Хоч засновники допомагали, 
як могли: влаштовували благодійні кон-
церти, кошти від котрих використовува-
лися на придбання нових книг (у Чернігові 
виступав, зокрема, видатний композитор 
Микола Лисенко), пропагували бібліотеч-
ну справу. У 1922-му, на прохання трудо-
вого колективу, наш заклад став бібліоте-
кою імені Володимира Галактіоновича Коро-
ленка. Під час Другої світової війни бібліоте-
ку було двічі знищено: в серпні 1941-го (під 
час нальоту ворожої авіації сталася велика 
пожежа) та в 1943 році. Тому її відновлю-
вали, як-то кажуть, із нуля… Дещо (18 ти-
сяч книг) виділили з тодішнього союзного 
фонду… Приносили свої книжки, які вда-
лося зберегти під час війни, мешканці Чер-
нігова. На початку 1944-го жителі вже от-
римали можливість користуватися відро-
дженою бібліотекою. 

– Сьогодні обласна універсальна на-
укова бібліотека – сучасний заклад, ві-
домий далеко за межами Чернігівщини!

– Нині наш бібліотечний фонд нарахо-
вує понад 800 тисяч томів. Маємо сучас-
не комп’ютерне обладнання, надаємо різ-
номанітні послуги в Інтернеті. Популярніс-
тю у читачів користується, зокрема, від-
діл краєзнавства. Діє клуб «Краєзнавець», 
який проводить презентації, творчі вечо-
ри, конференції. Співпрацюємо з обдаро-
ваними земляками: письменниками, нау-
ковцями, краєзнавцями. 

– У вас є цікаві дореволюційні ви-
дання…

– Зокрема – приватні колекції… На-
приклад, із бібліотеки громадського ді-
яча, князя Милорадовича. Там є й дар-
чі написи, екслібриси… Позолочені об-
різи… Скажімо, двотомник віршів Май-
кова. Найстаріша книжка датована 1787 
роком – це збірник віршів і прози «Зер-
кало света». Унікальні календарі Черні-
гівської губернії. До речі, календар за 
1886-й нагороджений бронзовою ме-
даллю. Взагалі, таких колекцій – не-
мало, і це дуже важливо для вивчен-
ня нашої минувшини. Звичайно, рідкіс-
ні книжки потребують реставрації, і це 
проблема – відновлення книг. Але ми 
стараємося – робимо все можливе, що-
би зберегти і примножити відділ збере-
ження фондів.

– А нині до вас потрапляють рідкісні 
книжки? Трапляються дива?

– Трапляються, завдяки Чернігівській 
митниці… Є експертна комісія, де фахів-
ці визначають подальшу долю затриманих 
книжок. Таким чином дещо потрапляє до 

нашої бібліотеки. Маємо близько п’яти ти-
сяч дореволюційних книг. 

– У бібліотеці постійно організову-
ють різноманітні виставки.

– Велику культурну роботу проводить і 
наш відділ мистецтв. У нас діє «Мистець-
ка вітальня». Справді, виставок, проведе-
них тут, – не злічити! Це роботи художни-
ків, фотомитців, народних майстрів… Ось 
нині в обласній бібліотеці демонструєть-
ся виставка світлин видатного земляка – 
фотохудожника та фотожурналіста Вале-
рія Інютіна, який відійшов у вічність, але 
залишається незабутнім. Ця виставка ко-
ристується дуже великою популярністю 
серед читачів – от і сьогодні тут зібрали-
ся шанувальники творчості Валерія Пе-
тровича. 

Ми співпрацюємо з обласним філармо-
нійним центром фестивалів та концертних 
програм, Чернігівським музичним учили-
щем імені Левка Ревуцького, з усіма чер-
нігівськими театрами, тому до нас прихо-
дять у гості відомі музиканти, співаки, ре-
жисери, актори… Взагалі, бібліотека сьо-

годні – це синтез мистецтв… І саме на та-
ких творчих заходах читачі знайомляться, 
спілкуються, дізнаються багато нового.

– При відділі документів іноземни-
ми мовами діють клуби англійської, іс-
панської, італійської та інших мов…

– Причому люди збираються часто ці-
лими родинами! У нас уже понад десять 
років – партнерські стосунки з Посоль-
ством США в Україні. Працює центр «Ві-
кно в Америку», це – цікаві проекти, на які 
виділяються міжнародні гранти. Також у 
Чернігові є письменники й науковці, ко-
трі активно займаються міжнародною ді-
яльністю, влаштовують імпрези своїм за-
рубіжним колегам, які приїздять на При-
десення.

– Знаю, ви продовжите святкувати 
ювілей і на День бібліотек, тобто у ве-
ресні... 

– Так, проведемо конференцію, на яку 
приїдуть знані люди з різних куточків Укра-
їни. Будуть і масові святкові заходи, у нас 
же багато друзів. Готуємо одразу кіль-
ка видань, присвячених історії бібліоте-
ки… Взагалі, у нас тут сумлінно працюють 
справжні подвижники бібліотечної справи 
– такі, як, наприклад, заступник директо-
ра Лілія Дубовик, завідувачі відділів – Іри-
на Каганова, Галина Мамчур, Лариса По-
ліщук, Вікторія Кашнікова, ведуча клубу 
«Краєзнавець» Вікторія Солонікова… Са-
ме гарні книжки роблять людей мудріши-
ми, духовнішими й добрішими, бо книга –  
дзеркало душі людини. Тому бібліотека бу-
ла, є і буде!

Спілкувався 
Сергій ДЗЮБА

Бібліотеці імені В. Г. Бібліотеці імені В. Г. КОРОЛЕНКАКОРОЛЕНКА –  –   
140 років!140 років!

Святкування 25-річчя При-
ватБанку відбувалося у столи-
ці, в сучасному конгресно-ви-
ставковому центрі «Парко-
вий». На урочистості прибули 
Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман, практично 
всі міністри Кабміну, представ-
ники ділових кіл України, міс-
цевої влади. Чернігівську деле-
гацію очолили голова облдер-
жадміністрації Валерій Куліч, 
Чернігівський міський голова 
Владислав Атрошенко та ди-
ректор Чернігівського регіо-
нального управління «Приват-
Банку» Ася Бойко. 

Атмосфера свята бу-
ла діловою і невимушеною 
та зруйнувала всі шаблони 
традиційних ювілейних тор-
жеств. Коротку, але насиче-
ну і дуже (!) цікаву та корисну 
презентацію ПриватБанку на 
теренах сьогодення розпочав 
Голова Правління ПриватБан-

ку Олександр Шлапак, і вів 
її так професійно, ніби все 
життя займався не фінанса-
ми, а винятково — комуніка-
ціями. Почав пан Олександр 
представлення дуже поетич-
но, сказавши, що особливо-
го дня — 19 березня 25 років 
тому — до України поверну-
лися лелеки, а з ними — но-
ва весна і нове життя. І наро-
дився ПриватБанк. 25 берез-
ня 1992 року було підписа-
но банківську ліцензію № 22. 
Першим Головою Правління 
став Сергій Тігіпко, котрий 
був з першого дня упевне-
ним, що побудує найкращий 
банк в Україні. Його харак-
тер, енергія та затятість пе-
редалися і самому Приват-
Банку на всі часи. 

Отже, як розповів далі 
Олександр Шлапак, сьогод-
ні ПриватБанк — найбільший 
банк в Україні й один зі світо-

вих лідерів цифрового бан-
кінгу. 17 років поспіль він ін-
вестує величезні кошти в но-
ві сервіси та послуги, аналогів 
яким немає не лише в Україні, 
а й за кордоном. 

Клієнти, котрі минулого 
грудня (перші дні після наці-
оналізації) залишили банк, 
сподіваючись отримати на-
лежний рівень обслуговуван-
ня в інших фінустановах, сьо-
годні практично всі поверну-
лися назад у ПБ. А ті, хто не 
повернувся, обов’язково по-
вернуться — не сумнівається 
Голова Правління.  

Наразі Уряд спрямував 
117 млрд. для банку. «І сьо-
годні ПриватБанк сильний, як 
ніколи, — підкреслив Олек-
сандр Шлапак. — Адже у нас 
є все необхідне — величез-
ний досвід, підтримка дер-
жави, вірність наших клієн-
тів, професійний колектив та 
найсучасніші технології. І ми 
пишаємося тим, що сьогод-
ні 20 з половиною мільйонів 
українців є нашими клієнта-
ми. Лише уявіть — це біль-
ше, ніж населення Білорусі та 
країн Балтії разом узятих! Че-
рез наш банк щодня прохо-
дить 8 мільйонів трансакцій. 
5,5 мільйона українців корис-
туються кращим мобільним 
додатком Приват24, а 3 міль-
йони з них роблять це що-
дня. І, нарешті, моя улюблена 
цифра — понад 517 000 дітей 
опановують у нашому бан-
ку ази фінансової грамотно-
сті. І серед них моя онучка. А 
значить, уже сьогодні Прива-
тБанк створює цифрове май-
бутнє нової України». 

ПриватБанк постійно дбає 
не тільки про свою фінан-
сову репутацію, а і про що-
денне спілкування з тими, 
хто обслуговується в банку. 
А відтак 44 відсотки партне-
рів готові порекомендува-
ти ПриватБанк своїм рідним 
та близьким, іще 48% з при-
ємністю співпрацюють із ПБ. 
І лише 8% клієнтів — то зона 
особливої уваги. А отже, Го-
лова Правління вважає, що 
святий обов’язок державно-
го банку — поділитися досві-
дом побудови єдиного циф-
рового простору з головним 
акціонером — народом Укра-
їни. Держава і банк, на думку 
Олександра Шлапака, — це 
сервісні установи. І послуги 
тут мають бути простими, не-
дорогими, зрозумілими, до-
ступними. У банку немає міс-

ця зневазі й корупції. А лю-
ди тут мають отримувати, до 
всього, й максимальну пова-
гу до власної гідності. 

Банк також пишається, що 
150 тисяч українців завдяки 
йому отримали в Україні гідну 
роботу і рівень життя, не шу-
кають щастя за кордоном та 
не залишають своїх родин. І, 
як сказав Олександр Шлапак, 
вони мріють, що це число, на-
стане час, зросте до мільйона. 
Пенсіонери — також улюбле-
ні клієнти банку, разом зі шко-
лярами та студентами. Отже, 
понад 3 мільйони пенсіонерів 
отримують тут пенсії, також 
можуть, аби не стояти в чер-
гах, платити через банк кому-
нальні послуги, оформлювати 
субсидії.                         

Не забули на конференції 
і про представників малого та 
середнього бізнесу, предста-
вивши їм нові можливості сер-
вісу ПриватМаркет. 

Варто зазначити, що нині 
настає ера смартфонів. На-
разі за допомогою сканера 
QR-коду, доступного в мо-
більному додатку Приват24, 
можна не тільки оплачувати 
без черг усі комунальні пла-
тежі, парковку та рахунки в 
ресторанах, але й записува-
тися на прийом до окуліста і 
невропатолога. Отримувати 
або відправляти посилки че-
рез поштомати, встановлені 
у відділеннях. 

За словами Прем’єр-мі-
ністра Володимира Грой-
смана, який відвідав презен-
тацію, Уряд зацікавлений у 
розширенні співпраці з бан-
ком у реалізації державних 
програм. 

«Сьогодні ми ознайомили-
ся з продуктами, які банк про-
понує своїм клієнтам. Можу 
відзначити, що вони дуже інно-
ваційні, починаючи від дистан-
ційних соціальних послуг, за-
вершуючи всіма іншими фор-
мами оплати за будь-які про-
дукти, в тому числі майданчик 
для проведення державних 
тендерів ПриватМаркет. Це 
передбачає зручні можливості 
для українських громадян, і я 
впевнений, що надання таких 
сервісів даватиме нові мож-
ливості для розвитку Приват-
Банку. Мені приємно, що після 
націоналізації ПриватБанк за-
лишає за собою лідерство. А 
якісний рівень послуг впливає 
на якість життя», — підкреслив 
Прем’єр-міністр. 

Підготувала 

Людмила ПАРХОМЕНКО

Минулого тижня у Чернігові офіційно презентували над-
зручну систему оплати проїзду у тролейбусах за допомогою 
QR-коду. Міська влада підтримала ініціативу ПриватБанку і 
налаштувала тролейбуси на безготівковий рахунок. Симво-
лічно, що подія збіглася з відзначенням 25-річчя фінансової 
установи. 

Термін подання е-декларацій 
продовжено до 1 травня

Президент України Петро Порошенко 
підписав Закон про внесення змін до Зако-
ну України «Про запобігання корупції». Від-
повідна інформація міститься на сайті Вер-
ховної Ради України. 

Відповідно до Закону, до 1 травня 2017 року 
продовжується строк подання щорічної деклара-
ції для осіб, які відповідно до Закону «Про запобі-
гання корупції» подають таку декларацію вперше. 

Також Закон звільняє від подання електро-
нних декларацій військовослужбовців-стро-
ковиків, контрактників, сержантів і старшин за 
контрактом, молодших офіцерів за контрактом 
та курсантів вищих навчальних закладів, де є 
кафедри або відділення військової підготовки, 
якщо вони не займають інші посади, які перед-
бачають заповнення е-декларацій. 

Крім того збільшується термін подання е-де-
кларацій для військовослужбовців. Якщо вони 
беруть участь у бойових діях, то зможуть пода-
вати декларації за минулий рік протягом 3 мі-
сяців з моменту прибуття до місця проходжен-
ня військової служби або дня закінчення служби. 

Ще однією важливою зміною до Закону 
«Про запобігання корупції» є те, що електро-
нне декларування стає обов’язковим для пред-
ставників громадських організацій, котрі здій-
снюють діяльність, пов’язану із запобіганням, 
протидією корупції, імплементацією стандартів 
у сфері антикорупційної політики тощо. 
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Пожежа на ринку

Близько опівночі до Служби порятунку Ні-
жина надійшло повідомлення про пожежу на 
території Комунального ринку по вулиці Мос-
ковській 5-б — охоронець помітив вогонь усе-
редині торгових споруд. До місця виклику опе-
ративно прибуло 2 відділення пожежно-ряту-
вальної частини. На цей час вогнем було охо-
плено майже 400 кв. м території. Враховуючи 
складність ситуації та загрозу поширення по-
лум’я на сусідні ряди торгівельних місць, за 
підвищеним номером виклику були залуче-
ні додаткові сили й засоби, зокрема підрозді-
ли двох військових частин, загалом — 6 оди-
ниць спеціальної техніки та 20 рятувальників. 
Завдяки їхнім оперативним і професійним ді-
ям о 00.23 пожежу локалізували, а о 02.31 ос-
таточно ліквідували. Причина пожежі й завдані 
вогнем збитки наразі встановлюються. Жертв і 
постраждалих немає.

Митники відзначилися 

Порушення були виявлені під час митно-

го оформлення на посту «Чернігів-вантаж-

ний». Вантаж надійшов в Україну з Китаю 

морським транспортом і направлявся на 

адресу однієї з харківських фірм. 

На початку здійснення митних процедур 
спрацювала автоматизована система аналізу 
та управління ризиками, що свідчило: вантаж 
підлягає поглибленій перевірці.

За документами у контейнері містився 
збірний вантаж із 28 найменувань товарів. 
Під час огляду митники виявили велику кіль-
кість не заявлених у документах китайських 
товарів. Кожної позиції – від 100 до 1000 оди-
ниць.

Крім того навіть товари, вказані у докумен-
тах, мали величезні розбіжності по кількості. 
Отже, кількість товару, що ввозився в Україну 
з порушеннями, нараховує 139,5 тисячі оди-
ниць, а вартість (за попередньою оцінкою) — 
близько 2,9 мільйона гривень.

Боєприпаси в центрі Чернігова

Опівдні до чергової частини відділу по-

ліції зателефонував чоловік і повідомив, 

що знайшов у Стрижні (він саме там риба-

лив) біля Красного мосту боєприпаси. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна 
група поліції. Вилучили 6 боєприпасів. Їх від-
дали на експертизу, надалі буде прийнято про-
цесуальне рішення щодо цієї події та з’ясовано 
час перебування знахідки у воді.

Покликали на допомогу песиків

Для стабілізації криміногенної обста-

новки на території області керівництво На-

ціональної поліції ухвалило рішення за-

лучити до чергування на стаціонарних по-

стах нагляду за дорожнім рухом поліцей-

ських кінологічних центрів зі службовими 

собаками. 

Під час профілактичних заходів кінологи з 
собаками перевіряють автівки на предмет пе-
ревезення зброї, боєприпасів і наркотичних 
речовин. Особливу увагу правоохоронці приді-
ляють транзитному транспорту, що рухається з 
тимчасово окупованих територій.

«Напад» на інкасаторів

Таке сталося 28 березня в Новгороді-Сі-

верському. По вулиці Шевченка біля мага-

зину «Зірковий» водій мотоцикла не вра-

хував дорожню обстановку, не обрав без-

печну швидкість руху, не впорався з керу-

ванням та допустив зіткнення зі спеціалі-

зованим вантажним автомобілем інкасації, 

який належить ПАТ «Державний ощадний 

банк України». 

Внаслідок пригоди водій мотоцикла отри-
мав тілесні ушкодження й госпіталізований до 
центральної районної лікарні.

Затримали лісника

Оперативники управління захисту еко-

номіки та поліцейські «на гарячому» затри-

мали лісника державного підприємства 

«Чернігіврайагролісгосп». 

Він вимагав 10 тисяч гривень та одержав 
неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч гривень 
за відпуск лісопродукції фізичній особі-під-
приємцю без відповідних документів. Санкція 
статті передбачає покарання у вигляді штра-
фу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або позбав-
лення волі на строк від двох до чотирьох років 
із  позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років.

20 адмінпротоколів за самовільне 
спалювання рослинності

Адже маємо невтішні результати від та-

кої діяльності — з початку березня на тери-

торії області зареєстровано більше 150 за-

горянь сухої рослинності на загальній пло-

щі близько 600 га. 

Внаслідок цього виникло 10 пожеж у при-
ватному житловому секторі. Вогнем знищено 
житловий будинок та 6 господарчих будівель, 
іще 5 господарчих будівель та дві нежитлові 
– пошкоджено. Лише завдяки оперативному 
втручанню підрозділів оперативно-рятуваль-
ної служби не допущено розповсюдження вог-
ню на торфовища, лісові масиви, паркові зони, 
об’єкти життєзабезпечення. 
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