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СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИСЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Студенти вчилися надавати першу медичну допомогу

На базі Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка навчально-ме-

тодичним центром цивільного за-

хисту та безпеки життєдіяльнос-

ті Чернігівської області спільно з 

фахівцями обласного центру екс-

треної медичної допомоги та ме-

дицини катастроф обласної ради 

було проведено заняття зі студен-

тами Чернігівського промисло-

во-економічного коледжу, на яко-

му вони надавали першу допомогу 

постраждалим під час різних жит-

тєвих ситуацій.

Використовуючи приклади з жит-
тя й демонструючи, як це відбуваєть-
ся повсякденно у медиків, працівники екстреної медицини продемонстрували по-
рядок надання постраждалим першої медичної допомоги у випадках, коли люди-
на непритомніє, при переломах різних ступенів тяжкості, артеріальних, венозних 
і внутрішніх кровотечах, серцевій недостатності, дихальних розладах, епілепсії та 
отруєннях. Бо часто тільки невідкладне проведення найпростіших маніпуляцій на 
місці може врятувати життя постраждалому й запобігти тяжким ускладненням у по-
дальшому.

За словами студентів, отримані знання та набуті навички вони готові застосу-
вати на практиці.

 
Станіслав МИХАЙЛЕНКО

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

Олександр КОДОЛА, народний депутат України:

— Пане Олександре, якої ви думки про нинішній де-
путатський корпус обласної ради, його потенціал?

— Перш за все, я хочу привітати і мешканців облас-
ті, і новообраних депутатів зі сформованими органа-
ми місцевого самоврядування. Адже я теж, як ви знає-
те, був депутатом обласної ради, першим заступником 
голови обласної ради. Звичайно, я — прихильник такої 
моделі влади і реформи децентралізації влади, щоб лю-
ди самі обирали безпосередньо тих керівників на міс-
цях, яким вони довіряють і які їм будуть підзвітні. Бо до-
сі з Києва їм призначають голів обласних та районних 
адміністрацій; а треба, щоб люди вирішували самі, хто 
керуватиме. 

Цей депутатський корпус обласної ради відзнача-
ється тим, що, по-перше, її склад зменшений на тре-
тину — було сто депутатів, а зараз — 64. Більше того, 
жодна політична сила не має переваги. Тобто у нас тут 
— представники семи політичних сил, сім фракцій буде сформовано. Такої монопо-
лії, як було, наприклад, у минулому скликанні, немає. Тому, відверто кажучи, доволі 
складно буде домовлятися. Те, що мені відомо, — відбуваються складні переговор-
ні процеси… Втім, я переконаний, що у депутатів обласної ради вистачить відпові-
дальності й виваженості сформувати достойне та адекватне керівництво облради. 
Щоб була ефективна співпраця з Києвом — Верховною Радою, народними депута-
тами України від Придесення, Кабміном, міністерствами; щоб ми спільно працюва-
ли для розвитку рідної Чернігівщини, для покращення життя наших виборців, гро-
мадян України. 

— Ви обраний до Верховної Ради від Чернігівщини. Що нового у вашому вибор-
чому окрузі? Розкажіть про свою депутатську діяльність. 

— Я постійно підтримую зв’язок зі своїм округом із центром у Ніжині. Нещодав-
но ми відзначили на державному рівні 210-річчя з дня заснування Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя. Це — знаменна подія! Власне, я ініцію-
вав прийняття постанови у Верховній Раді (і колеги її підтримали), щоб святкуван-
ня такого ювілею гоголівського вузу відбувалося на державному рівні. Я перекона-
ний, що це приверне увагу громадськості до Ніжинського університету, допоможе 
покращити рівень освіти. Та й узагалі, це — прекрасна нагода ще раз нагадати про 
Чернігівщину і наш Ніжин! 

Зараз у мене реалізується цікавий і важливий проект розвитку велоінфраструк-
тури у Ніжині, за яким встановлено більше п’яти велопарковок — біля міської ра-
ди, Ніжинського університету, лікарні… Ми плануємо, щоб цей проект був схвале-
ний Ніжинською міськрадою; і протягом 5-7-ми років він реалізовуватиметься вже 
за рахунок місцевого бюджету — створення велодоріжок, інфраструктури, розміт-
ки тощо. 

Також досить успішно розвивається співпраця з колегами з Латвії. Я у Верхов-
ній Раді очолюю групу міжпарламентських зв’язків із Латвійською Республікою. Два 
тижні тому до нас в Україну приїжджав Президент Латвії. І в рамках цієї зустрічі ми 
вже домовилися й підписали меморандум на рівні міністрів АПК України та Латвії 
про співпрацю в агропромисловому секторі. До речі, цей пілотний проект ми почи-
наємо з Чернігівщини. 

Я запропонував колегам із Латвії, щоб ми обрали наш Ніжин містом-побрати-
мом чудового латвійського міста. Тобто, щоб це співробітництво розвивалося не 
лише на міждержавному рівні, а й була ефективна співпраця і між нашими містами, 
органами місцевого самоврядування. 

Віктор КИЯНОВСЬКИЙ, депутат обласної ради, голова Чернігівської об-

ласної організації Аграрної партії України:

— Вікторе Павловичу, з яким настроєм ви приїхали 
на цю сесію?

— Перша сесія — завжди знакова, адже обирають-
ся голова обласної ради, перший заступник. І це — дуже 
важливо для подальшого розвитку нашої області. Я при-
їхав із гарним настроєм — підтримати на виборах керів-
ництва обласної ради тих людей, котрі мають відповід-
ний досвід організаторської діяльності, багато вже зро-
били для рідної Чернігівщини і нині докладуть усіх зу-
силь, щоб рівень життя наших громадян покращився. 

— Щойно відбулося голосування. Скажіть, кого під-
тримали депутати від Аграрної партії України?

— На голову обласної ради — Ігоря Вдовенка, на 
першого заступника — Валентина Мельничука. Ми вва-
жаємо цей вибір правильним. Сподіваємося, що діяль-
ність депутатів обласної ради буде злагодженою та ви-
важеною. У своєму вітальному виступі, дякуючи за об-
рання, Ігор Станіславович, ви чули, запропонував усім 

політичним силам об’єднатися для вирішення тих питань, які є в області, поліпшен-
ня соціально-економічної ситуації на Чернігівщині. І це — правильно! 

Я переконаний, що політика наразі закінчилася, а тепер починається реальне 
життя. І для того, щоб зробити якомога більше для наших жителів, потрібна тіль-
ки злагоджена співпраця всього депутатського корпусу. Якщо ми належно трудити-
мемося як одна потужна команда, то досягнемо саме того позитивного результа-
ту, якого від нас очікують люди. Адже ми готуємо рішення, подаємо депутатські за-
пити, відстоюючи інтереси своїх виборців. Це — реальне життя! Тож незалежно від 
того, чи це — Радикальна партія Олега Ляшка, чи ВО «Батьківщина», чи «Наш край», 
усі ми усвідомлюємо свою велику відповідальність за долю Чернігівщини та Украї-
ни. Адже нас обрали виборці — люди, які нам довіряють. Тому потрібно зосередити-
ся не на політичних гаслах, а на найважливіших справах; працювати для людей, бо 
ми просто не маємо іншого виходу, адже ситуація в державі — дуже складна. Необ-
хідна тільки ефективна, злагоджена, самовіддана праця. 

— Аграрна партія України досягнула на виборах високого результату. Все-таки її 
створили порівняно недавно, однак люди в цю політичну силу повірили. 

— Знаєте, чому? Бо в нашій команді немає випадкових людей. Це — дуже до-
свідчені, відомі, самодостатні та порядні люди, яскраві особистості, кожен із яких 
уже має серйозні досягнення. Ви ж погляньте, кого до обласної ради обрали від 
Аграрної партії України. Це — ефективні, вмілі господарники, менеджери, котрі, як 
то кажуть, самі себе створили і розвивають нашу економіку, створюють нові робочі 
місця. Тобто чудово знають, що потрібно робити, аби досягнути справжнього успіху. 
Взагалі, якби вибори до місцевих рад відбувалися за тією системою, яка була рані-
ше, то ми б мали в обласній раді ще численнішу фракцію. Втім, ми все одно здобу-
ли досить переконливу перемогу і тепер працюватимемо на благо наших виборців.  

Надія МІКЛУХА-МАКЛАЙ, депутат обласної ради від політичної партії 

«Наш край»:

— Надіє Петрівно, ви, як завжди, горою стоятимете 
за свій край — Козелеччину?

— Безперечно. Нині для мене в нашому районі пи-
тання номер 1 — об’єднання громад. Наразі маємо дві 
оновлені об’єднані громади — Деснянську й Кіптівську. 
Була проведена просто грандіозна робота. А далі — 
роботи ще більше. Наприклад, я проаналізувала, що у 
сільській раді Прогресу Кіптівської громади бюджет не 
має навіть 200 тисяч, у той час, як прибуткового подат-
ку сплачено аж 880 тисяч гривень! А по-новому у гро-
маді має залишитися 75%, а це 630 тисяч. Це чесно за-
роблені гроші громади, котрі вона може пустити на свій 
розвиток. Депутати місцевої ради можуть відтак багато 
зробити для своїх населених пунктів, що радує. Ця ре-
форма самоврядування має буди дуже успішною і пра-
вильною. Отож для мене це програма № 1. Я планую над 
цим працювати і внести зміни до перспективного плану 
Козелецького району. Бо нині у нас на часі створення ще 

трьох об’єднаних громад. 
А від сесії чекаю, аби був обраний грамотний, достойний керівник обласної ра-

ди, аби депутати були готовими до співпраці, командної роботи. Дуже хочеться ста-
більності й порядку.

Наталія КОПИЦЯ, депутат обласної ради від 

БПП «Солідарність»: 

— Пані Наталю, ви підприємець, громадська діячка. 
Як уперше обраний депутат — що за плани маєте сто-
совно своєї роботи в обласній раді?

— Я дуже не люблю слова «байдужість». Тому дуже не-
байдужа до ситуації, у якій ми всі сьогодні перебуваємо. 
Зокрема, моє місто Ніжин. Тому я думаю скористатися 
можливістю обласного обранця змінити певні питання на 
краще, допомагати громаді, окремим людям. А роботи 
неміряно. Це й дороги, й освітлення, й купа інших госпо-
дарських питань. Жінок у раді небагато. Але вони всі — як 
матері, як ті, хто народжує життя, прагнуть руху вперед, 
створювати нову прекрасну реальність. Також хочеться 
стабільності й ладу. Аби кожна людина — бізнесмен, учи-
тель, аграрій — могла спокійно працювати, отримувати 
зарплату, прибутки, і все було надійно і надовго. 

Анатолій ХАВИЛО, депутат обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка:

— Анатолію Петровичу, щойно обрали нового голову 
обласної ради…

— Не секрет, що наша фракція Радикальної пар-
тії Олега Ляшка, а також депутати обласної ради від ВО 
«Батьківщина» підтримували кандидатуру Олега Авер’я-
нова, досвідченого господарника, керівника, політично-
го діяча. Він — родом із Прилук. Узагалі, ми налаштовані 
на конструктивну співпрацю в облраді. Всі депутати, не-
залежно від партійної приналежності, повинні працюва-
ти винятково в інтересах жителів Чернігівщини та Украї-
ни. Звісно, я як депутат від Борзнянського району також 
активно відстоюватиму інтереси земляків. 

— На Борзнянщині відбувається об’єднання громад?
— Так, до виборів ми не встигли, але робота ця про-

водиться. Наприклад, є згода громади Комарівки щодо 
об’єднання з навколишніми селами, і є вже рішення загаль-
них зборів більшості громад цих сіл — мешканці погодили-
ся увійти до Комарівської об’єднаної громади. Об’єднання 
— справа позитивна. Навіть перші кроки — децентралізація бюджету — дали наповнення 
місцевих бюджетів на 40-45 відсотків. Сьогодні в нас у районі є сільські громади, на ра-
хунках яких — по 400-500 тисяч гривень. Але, на жаль, вони не можуть розпоряджати-
ся ними самостійно. Бо є районне управління фінансів, державне казначейство… Однак 
при об’єднанні громад ситуація зміниться на краще. 

Олег КАЛИНЯК, депутат обласної ради від ВО «Батьківщина»:

— Олеже Петровичу, хто ви за фахом?
— Дільничний лікар у селі Рубанка Бахмацького району. 

Депутатом обласної ради обраний уперше. 
— Як ви ставитеся до реформи в медичній галузі?
— Я вважаю, що цю реформу потрібно зупинити. Ре-

форми треба робити для людей, а не на шкоду жителям. 
Знаєте, є така мудра приказка: поспішиш — людей насмі-
шиш… Потрібно діяти дуже виважено, щоб не припустити-
ся фатальних помилок, які потім буде складно виправити. 
Адже скільки можна наступати на одні й ті ж граблі?! Прав-
да така, що сьогодні ситуація дуже важка в медицині… Бо 
під загрозою навіть Бахмацька центральна районна лікар-
ня. Позакривали дільничні лікарні, які загалом добре вико-
нували свої функції. Навіщо?! Необхідно було просто на-
повнити їх новим змістом, а не закривати… По суті, це були 
осередки сімейної медицини. Тому їх треба було підтрима-
ти, розвинути й у жодному разі нічого не закривати! До то-

го ж ми втрачаємо підготовлених фахівців… Потрібно повернути людям дільничні лікар-
ні, які повинні працювати на благо громад. І фінансування їх має надходити з сільських 
громад, бо на місці людям видніше. 

Переконаний, що об’єднання місцевих громад має здійснюватися добровільно, при-
чому необхідно врахувати думку всіх громадян. Узагалі, я особисто налаштований тільки 
на конструктив, виваженість. 

— Узагалі, ви готові співробітничати з депутатами різних політичних поглядів?
— Я завжди цитую видатного Івана Франка. Він каже, що співпрацював з дуже бага-

тьма партіями. Однак співпраця припинялася тоді, коли там був брак совісті чи таланту… 
Якщо людина справді працює в інтересах України, то, звісно, буде співробітництво. Бо на 
першому місці має бути Батьківщина! 

Анатолій МЕЛЬНИК, депутат обласної ради від 

Опозиційного блоку:

— Анатолію Івановичу, як настрій? Ви та ваші однодум-
ці готові до співпраці з депутатами інших фракцій? 

— Ви знаєте, одна справа — виборча кампанія, ко-
ли різні політичні сили ставлять перед собою головне 
завдання — перемогти на виборах, і зовсім інша справа — 
поствиборчий період… Наша політична сила розраховує 
на те, що вдасться знайти спільну мову з усіма, незважаю-
чи на політичні погляди. Головне, щоб депутати працюва-
ли в інтересах України, робили все можливе для того, аби 
люди жили краще. Тепер — не ті часи, коли опозиція по-
винна мріяти про те, аби було гірше, бо тоді, мовляв, опо-
зиції ліпше. В жодному разі! Бо якщо буде гірше, то гірше 
буде абсолютно всім — і опозиції, і владі! Я думаю, що за-
пас часу у нас дуже невеличкий. Якщо за місяць-два нам 
не вдасться знайти спільну мову, як в областях, так і в дер-
жаві в цілому, це буде величезна загроза для України. Тому, якщо й бути в опозиції, це 
має бути конструктивна опозиція, щоб змінити життя на краще. 

 Тож я прийшов сюди, на сесію обласної ради, з чудовим настроєм — ми готові до 
співпраці на благо жителів Чернігівщини. 

Микола ДЕЙКУН, депутат обласної ради від БПП «Солідарність»:

— Миколо Петровичу, ви не вперше обираєтеся депу-
татом, зокрема обласної ради…

— Так, депутатом обласної ради я обраний утретє і 
три скликання був депутатом Чернігівської міської ради. 
Однак я щиро переконаний, що тепер відповідальність 
депутатів буде значно більшою, ніж раніше. Адже фактич-
но розпочалася адміністративно-територіальна рефор-
ма, буде передано багато повноважень на місця… Відбу-
вається об’єднання громад на Чернігівщині… Тобто робо-
ти у депутатського корпусу вистачатиме. Потрібно ефек-
тивно використовувати і кошти, й наші повноваження. 
Багато залежатиме від того, наскільки ми зуміємо об’єд-
натися для вирішення нагальних проблем наших вибор-
ців — жителів Придесення. Від цього залежатиме й ефек-
тивність нашої діяльності, і якість життя мешканців Чер-
нігівщини. 

Взагалі, я вважаю: переступив поріг обласної ради, за-
будь про те, до якої партії належиш. Для мене головні — мої 

виборці, це і є моя партія. А те, під яким політичним гаслом я сюди зайшов, відходить уже 
на другий план. Необхідно реально вирішувати проблеми жителів Чернігівщини, зокре-
ма і мого рідного Срібнянського району, за який я щиро вболіваю. 

Андрій ПРОКОПЕНКО, депутат обласної ради від політичної партії «Наш 

край»:

— Мене обрали депутатом до обласної ради по ви-
борчому округу № 13, куди входить ряд сіл і селищ місь-
кого типу Козелецького району (Кіпті, Десна та інші). 
Моя мета — на рівні обласної ради розробити і впрова-
дити програму енергозбереження. Як відомо, з 1 верес-
ня електроенергія для населення подорожчала.1 кВт/год 
сьогодні коштує 46 копійок. А десь через рік ми платити-
мемо за кіловат по 1 гривні 68 копійок. Нашим людям це 
не по кишені. 

Програма енергозбереження включає в себе надання 
адресної цільової матеріальної допомоги людям для вста-
новлення двозонних лічильників. Вони рахуватимуть елек-
трику вдень (із 7-ї ранку до 11-ї вечора) за повним тарифом, 
а вночі (з 11-ї вечора до 7-ї ранку) родина сплачуватиме ли-
ше 50 відсотків. Таким чином наші люди зможуть економи-
ти на комунальних платежах. Двозонні лічильники коштують 
дорожче, ніж звичайні, але вони окуплять себе за рік, а то й 
за півроку. Такий лічильник нині коштує приблизно дві тися-
чі гривень. Але на виробництві його можна замовити за 1000 гривень. Якщо з обласного 
бюджету людині компенсувати половину цієї суми (500 гривень), то це буде суттєва до-
помога. 

Програма енергозбереження також передбачає заміну ламп розжарювання на енер-
гозберігаючі, які споживають утричі менше електроенергії. Ми не можемо вплинути на 
тарифи, але можемо розумно економити на комунальних платежах. 

Іван ЯКУБ, депутат обласної ради від ВО «Батьківщина»: 
— Я був депутатом обласної ради попереднього 

скликання. Цього разу так само балотувався по Город-
нянському району. Тож і надалі впроваджуватиму свою 
програму покращення життя людей свого округу. Всі-
ляко допомагатиму малозабезпеченим та багатодітним 
родинам, медичним закладам, школам, дитсадкам, за-
кладам культури. Наприклад, цьогоріч було відремонто-
вано сільську бібліотеку в Дібрівному. Тому працювати-
му задля розвитку підприємництва на території Город-
нянського району. Адже будуть підприємства — будуть 
робочі місця, зарплати й податкові відрахування. 

Першочергове завдання цієї сесії — вибори голови 
обласної ради та його заступників. Вони мають відбува-
тися відкрито і прозоро. Щоб це було доступно не ли-
ше для провладної партії, а й для інших політичних сил. 
Влада не повинна монополізуватися, в ній має бути ба-
ланс. 

«НЕХАЙ КОЛЬОРИ ВСІХ ПАРТІЙ ЗЛИВАЮТЬСЯ «НЕХАЙ КОЛЬОРИ ВСІХ ПАРТІЙ ЗЛИВАЮТЬСЯ 

В ЄДИНИЙ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР»В ЄДИНИЙ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР»

 З засідання сесії — Людмила ПАРХОМЕНКО, Сергій ДЗЮБА, Валентина НАУМЕНКО, Віктор КОШМАЛ

Юні грації знову змагалися 

Після дворічної перерви на Чернігівщині у спортивній залі Обласного па-

лацу дітей та юнацтва відбувся відкритий чемпіонат зі спортивної гімнастики 

серед дівчат. У змаганнях узяли участь юні спортсменки  ДЮСШ з Новгоро-

да-Сіверського, Ніжина, Щорса й гуртківці Палацу дітей та юнацтва.

Незважаючи на примхливу погоду, 44 юні грації віком від 5 до 16 років змагали-
ся в особистій першості згідно з віковими програмами. А старші — у програмі кан-
дидатів і майстрів спорту. 

Абсолютною чемпіонкою стала Тетяна Борисенко  — вихованка Палацу дітей та 
юнацтва, котра в сумі набрала найбільшу кількість балів і підтвердила свій І спор-
тивний розряд.

Усі переможниці та призерки  отримали грамоти і кубки, а наймолодші гімнаст-
ки — ще й пам’ятні медалі учасників відкритого чемпіонату.

Віктор КОШМАЛ  

Державні нагороди нашим жінкам

Дванадцятьом жінкам Чернігівщини на виконання Указу Президента 

України Петра Порошенка голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч вручив у 

вівторок ордени княгині Ольги  та нагрудні знаки матерям-героїням.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено Ніну Володимирівну Зубок – 
голову Чернігівського обласного відділення Української спілки в’язнів-жертв на-
цизму. А орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – Тетяну Сергіївну Шевченко – монтаж-
ницю цеху акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів». Високу 
державну нагороду отримали й матері Чернігівщини. Указом Президента Украї-
ни про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за материнську самовідда-
ність, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного 
їх розвитку присвоєно почесне звання «Мати-героїня»: Людмилі Миколаївні Гор-
батюк – матері шістьох дітей, село Іванівка Чернігівського району; Ганні Іванівні 
Гринченко – матері сімох дітей, село Дрімайлівка Куликівського району; Оксані 
Володимирівні Загладі – матері шістьох дітей, село Стара Рудня Щорського ра-
йону; Ганні Анатоліївні Іваницькій – матері шістьох дітей, місто Ічня; Олені Вален-
тинівні Іллєнко – матері п’ятьох дітей, місто Чернігів; Наталії Григорівні Кравчен-
ко – матері п’ятьох дітей, селище Олишівка Чернігівського району; Тетяні Воло-
димирівні Куцій – матері сімох дітей, село Дроздовиця Городнянського району; 
Анні Іванівні Носаченко – матері п’ятьох дітей, село Лубенець Корюківського ра-
йону; Галині Віталіївні Одуло – матері шістьох дітей, село Новоселівка Чернігів-
ського району; Аллі Григорівні Сухоцькій – матері п’ятьох дітей із села Курилівка 
Ніжинського району.

Також жінки отримують разову винагороду та, згідно із Законом України «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною», їм встановлюється пенсія за особливі 
заслуги у вигляді надбавки розміром 35- 40% до пенсії.

3,7 мільярда гривень до Держбюджету

Упродовж десяти місяців на Чернігівщині обсяги надходжень митних 

платежів до Державного бюджету становили близько 3,7 млрд. грн. Як по-

відомив начальник Чернігівської митниці ДФС Олександр Шавлак, цьогоріч 

перераховано на 511 млн. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минуло-

го року. 

Найвагоміші суми було забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на 
територію України товарів – 2,6 млрд. грн., мита – 678 млн. грн. та  акцизного по-
датку – 363 млн. грн. Основними бюджетоформуючими товарами залишаються мі-
неральні добрива – 661,4 млн. грн, нафтопродукти – 413,2 млн.грн., тютюнова си-
ровина – 364 млн. грн., метанол технічний – 190,9 млн. грн., шини та покришки пне-
вматичні гумові – 174, 9 млн. грн.

Три мільйони тонн зерна – у засіках

Аграрії Чернігівщини продовжують збирання зернових культур. Уже обмоло-
чено 88% прогнозованих площ, а намолочено 3 мільйони тонн зерна! Середня 
врожайність становить 50,4 ц/га. Найвища урожайність – у Бобровицькому і При-
луцькому районах, відповідно 73 та 67,5 ц/га, а також Ічнянському, Варвинсько-
му та Бахмацькому районах – по 58-61 ц/га. Найбільший вал зернових мають 
сільськогосподарські підприємства Бобровицького району – 402 тисячі тонн, 
Прилуцького – 332 тисячі тонн, Бахмацького – 265 тисяч тонн та Ічнянського – 
244 тисячі тонн. Аграрії продовжують збирати кукурудзу. Обмолочено 78% площ 
при середній урожайності 68,5 ц/га, що на 3,2 ц/га більше минулорічного показ-
ника та від прогнозу.
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