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Напередодні великод-
ніх канікул в облдерж-
адміністрації відбу-

лася зустріч із метою нала-
годження залізничного тран-
спортного сполучення між пів-
нічними регіонами України 
і Латвійською Республікою. 
Проміжний результат перемо-
вин – підписання меморанду-
му про забезпечення вантаж-
ними вагонами експортерів 
області.

Засідання за «круглим» сто-
лом на тему «Формування транс-
кордонних транзитних класте-
рів» – результат домовленостей, 
досягнутих, зокрема, під час не-
щодавнього візиту української 
делегації на чолі з Прем’єр-мі-
ністром України Володимиром 
Гройсманом до Латвійської Рес-
публіки.

Учасники зустрічі – голова 
Чернігівської ОДА Валерій Ку-
ліч, Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Латвійської Республі-
ки в Україні Юріс Пойканс, пред-
ставники Міністерства транспор-
ту Латвійської Республіки, ТОВ 
«LDZ Logistika», Лієпайської спе-
ціальної економічної зони й ПАТ 
«Укрзалізниця» – провели вза-

ємні презентації експортного по-
тенціалу Чернігівщини та інфра-
структурно-транспортних мож-
ливостей Латвійської Республі-
ки, обговорили практичні аспекти 
налагодження взаємодії Лієпай-
ського порту (Латвія) і залізнич-
ної інфраструктури України, зо-
крема Чернігівщини, для забез-
печення експорту продукції укра-

їнської промисловості – її аграр-
ного сектору.

«Латвійсько-українські сто-
сунки розвиваються дуже добре: 
протягом лише минулого року 
на 30% зріс обсяг двосторонньої 
торгівлі, активно розвиваєть-
ся  й політичний діалог, – зазна-
чив Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Латвійської Республі-

ки в Україні Юріс Пойканс. – Одна 
зі сфер, яка, можливо, дещо від-
ставала в розвитку, – транспорт-
на. Тому дуже радий зацікавле-
ності української сторони в нала-
годженні співпраці в цій галузі».

«Відстань від Чернігова до 
порту Лієпая становить 998 кі-
лометрів, до Одеси – 620. Пали-
во, контейнери, добрива, зерно, 
ліс і багато інших вантажів що-
денно проходять через Чернігів-
щину в Республіку Білорусь, при-
балтійські країни та у зворотно-
му напрямку – в Україну. Згідно з 
планом перспективного розвит-
ку економіки України, саме че-
рез Чернігів має проходити тран-
спортний коридор, що поєд-
нає порти Балтійського й Чорно-
го морів, а отже, і потік вантажів 
та пасажирів у подальшому лише 
зростатиме», – зауважив Валерій 
Куліч.

Результатом спільної робо-
ти стало, зокрема, підписання 
меморандуму про забезпечення 
вантажними вагонами експорте-
рів області, проект якого раніше, 
у березні, було розроблено Чер-
нігівською ОДА, Міністерством 
транспорту України й «Укрзаліз-
ницею» спільно з промисловця-
ми-сільгоспвиробниками.

«Досягнуті домовленості, на 
наше переконання, можуть стати 
потужним поштовхом для орга-
нізації плідної та взаємовигідної 
співпраці – створення транскор-
донних транзитних кластерів», – 
зазначив Валерій Куліч.

Сторони-учасники зустрічі до-
мовилися також і про подальші 
кроки поглиблення співпраці.

Прес-служба 
облдержадміністрації

На часі

Європа стає ближчою

Сіверщина за тиждень

Самостійне життя Лосинівська гро-
мада розпочала у 2017 році, коли 
після виборів перейшла на прямі 

міжбюджетні відносини з державою. На-
самперед узгодили структуру кадрів та 
склали план соціально-економічного роз-
витку. Як і всюди, ці процеси затяглися, а 
тому реалізацію перших проектів розпо-
чали влітку. 

Чернігівський Центр розвитку місцево-
го самоврядування, створений за підтрим-
ки Програми «U-LEADз Європою», продовжує 
розповідати історії становлення та розвит-
ку громад нашої області. У першу чергу, спо-
діваємося, ці історії надихнуть на об’єднан-
ня тих, хто ще сумнівається або в роздумах. А 
по-друге – хочемо довести скептикам, що ре-
форма децентралізації дає нове дихання сіль-
ським територіям і допомагає їх розвивати.

До Лосинівської об’єднаної територіаль-
ної громади, розташованої в Ніжинському ра-
йоні, увійшли дев’ять населених пунктів, які 
об’єдналися навколо селища Лосинівки. На 
території громади – 6343 жителі. 

Коли виходиш із автобуса в центрі Ло-
синівки, то перше, що впадає в очі, – це 
знак «І love Losynivka» та рівнесенький новий 
асфальт на центральній площі. 

Для нинішнього селищного голови грома-
ди ця площа – символ об’єднання, реформи 
децентралізації та причина створення грома-
ди. «Двадцять п’ять років тут була яма на ямі, 
восени й навесні – величезна калюжа. Не ма-
ла сільська рада таких грошей, щоби її відре-
монтувати. Району воно також було нецікаво. 
Ото приїдуть, ямки позасипають. І все», – роз-
повідає Лосинівський селищний голова Воло-
димир Андрієць. 

ОСВІТА У ПРІОРИТЕТІ

Роботу розпочали з ремонту Лосинівської 
опорної школи, де у майбутньому навчати-
муться діти майже з усієї громади. У цен-
тральному корпусі старі вікна замінили на но-
ві пластикові, а торік за рахунок інфраструк-
турної субвенції на розвиток утеплили фасад, 
практично заново побудували спортзалу, ду-
шові, туалети й роздягальню. Відремонтували 
кімнату для спортивного інвентарю.

За словами директорки школи Валентини 
Гапоненко, учні дуже радіють змінам, які від-
буваються. «Особливо дітям подобається но-
ва спортивна зала, вони грають у футбол, во-
лейбол, улаштовують змагання. Заняття в за-
лі проводяться з ранку й до пізнього вечора. У 
нашій громаді серед дітей та молоді спорт ду-
же популярний», – розповідає вона. 

Про зміни на краще говорить і Григорій 
Яременко, вчитель захисту Вітчизни та трудо-
вого навчання: «Ви самі бачите: у нас школа 
– приємно зайти. Сподіваємося, що найближ-
чим часом зможемо разом і далі приводити її 
до ладу. Йдемо до європейської школи. Діти 
задоволені, працюють, граються, займають-
ся спортом».

Лосинівська громада може похвалитися 
значною кількістю видатних земляків, які до-
сягли успіхів у різних сферах життя. У школі 
найближчим часом відкриється музей «Гор-
дість громади».

Окрім Лосинівської 
ЗОШ у громаді є ще 
три школи і дитячий 
садочок. Після об’єд-
нання в усіх закладах 
проводилися поточ-
ні ремонти й оновлен-
ня – латали дірки, яких 
держава роками не 
помічала. У найкращо-
му стані до громади 
перейшла «восьмиріч-
ка» у Шатурі, яку свого 
часу побудував меце-
нат і благодійник Іван 
Куровський. Сучасна 
нова школа – окраса 
освіти громади, але сьогодні там навчаються 
лише 27 дітей і перспективи збільшення числа 
учнів не проглядаються. «Організовувати під-
везення школярів із інших сіл громади до Ша-
тури економічно недоцільно, а тому думати-
мемо, що з цією школою робити», – говорить 
Володимир Андрієць. «От якби її можна було 
взяти і перенести у центральну садибу…» – 
жартує він.

Школярів у громаді нарахували 427, а до-
шкільнят – 217. Можливо, через три-чотири 
роки всі вони навчатимуться в опорній шко-
лі. І хоча рішення про закриття малокомплек-
тних шкіл завжди непопулярні, але, на думку 
голови, якщо опорна школа буде комфорт-
ною, забезпеченою всім необхідним для якіс-
ного навчання, то діти й батьки зрозуміють не-
обхідність такого кроку. 

ТУРИСТИЧНА СТЕЖКА 
ТА МУЗЕЙ ХЛІБА

Звичайно, кожна громада турбується про 
власний розвиток і прагне створити свою іс-
торію успіху. А для цього потрібні унікальні та 
цікаві ідеї. 

«Дівчата з відділу 
культури почали роз-
робляти туристич-
ний маршрут, який 
починався б у Лоси-
нівці, а далі проля-
гав через села на-
шої громади. На те-
риторії нашого краю 
жили в різні часи ві-
домі та неординар-
ні особистості. У Ша-
турі мешкала Устинія 
Петренко, якій у 1998 
році було присвоєно 
звання «Праведни-

ця світу». У Сальному народилася і жила пое-
теса, у Шняківці мешкав Пилип Морачевський, 
який першим переклав українською Новий за-

віт», – розповідає керуюча справами Лосинів-
ської селищної ради Олена Боровик. 

Завдяки енергії та активній позиції керів-
ниці гуртка «Народознавство» місцевого бу-
динку творчості та юнацтва у Лосинівській 
громаді створений Музей хліба. У ньому зі-
брано короваї та хліб від господинь із усіх сіл 
громади. Кожна хлібина унікальна, створена 
за традиціями села або селища. 

 «Ми живемо в селі, працюємо на землі, 
то чому не можемо зробити Музей хліба? Я 
звернулася до старост нашої громади, і вони 
пішли назустріч. Спочатку привезли короваї з 
Терешківки, потім – зі Шняківки, далі цю ідею 
підхопили інші жителі громади. Господині, які 
вдома печуть хліб, почали приносити свої ко-
роваї. Є у нас і хліб виробництва місцевих під-
приємств», – розповідає Лідія Четверик, ме-
тодистка Лосинівського будинку творчості, у 
приміщенні якого розташовано музей.

Тут же, у будинку творчості, є дві кімнати, 
де зібрано автентичні знаряддя праці, пред-
мети домашнього вжитку. Цікаво, що біль-
шість із них – у робочому стані, як, напри-
клад,ткацький верстат або ступа для маку.

А ще у Лосинівці є лавочка закоханих. Ідея 
встановити такий арт-об’єкт виникла ще до 
створення громади. У листопаді 2017 року 
спільними зусиллями вдалося реалізувати за-
дум. Виготовив романтичну лавицю місцевий 
майстер Володимир Опанасенко, який сво-
го часу робив і знак «Я люблю Лосинівку». За 
свою роботу грошей не взяв, хоча сил та часу 
витратив багато. Місце для розміщення шука-
ли гуртом. Урешті-решт установили ту красу 
біля бібліотеки, неподалік від Будинку культу-
ри, де проводяться весільні церемонії. А від-
так у громаді з’явилася традиція – обов’язко-
ве фото молодят на лавочці закоханих.

Тож для туристів цікавинки знайдуться, а 
тому вже сьогодні потрібно думати над турис-
тичною інфраструктурою, ремонтувати доро-
ги й розвивати економічну складову.

ПРО ЕКОНОМІКУ

На території громади працюють переваж-
но сільськогосподарські підприємства. Є ве-
ликі, як «Агропрогрес», є й дрібні місцеві го-
сподарники та фермери. 

А потужний Лосинівський маслосирзавод 
нині входить у двадцятку найбільших вироб-
ників сиру та сирного продукту. Повністю за-
безпечує концерн «АВК» сухими вершками 
й молоком. Цьогоріч же власники планують 
близько мільйона євро вкласти у розширен-
ня виробництва: запрацює ще один цех сухо-
го молока, сироватки, вершків. 

На підприємстві – понад двісті працівни-
ків. Середня зарплата – близько восьми ти-
сяч гривень на руки. До бюджету громади за-
вод перераховує ПДФО, земельний та еколо-
гічний податки. 

І НАОСТАНОК – ПРО ПЛАНИ

Привести до ладу дороги та вуличне освіт-
лення, розібратися з медичною сферою, вдо-
сконалити освітню, створити терцентр, ЦНАП, 
запустити  автобус між селами громади – це 
ті найменші плани, які ставить перед собою 
кома нда Лосинівської ОТГ. Адже об’єднували-
ся для того, щоби життя людей у громаді ста-
вало комфортним, безпечним і заможним, а 
тому працюють задля розвитку, на результат.

Оксана СТЕЛЬМАХ,
Чернігівський Центр розвитку 

місцевого самоврядування

Лосинівська громада: 
у пошуку своєї стежини розвитку

На роботу до свого народного депутата 
завітали школярі з Лосинівки та Носівки

Під час весняних канікул у Верховній Раді України побували учні 
Лосинівської ЗОШ I-III cтупенів та Носівської ЗОШ I-III ступенів № 2.

П’ятого квітня під час екскурсії школярам випала нагода дізнатися про 
історію і сьогодення головної споруди  Верховної Ради України, ознайоми-
тися з унікальними речами та приміщеннями. Зокрема, діти побували в се-
сійній залі парламенту, оглянули унікальне художнє полотно «Державотво-
рення», яке прикрашає другий поверх Ради, і сфотографувалися на тлі цієї 
картини.

«Наша команда започаткувала проект організації екскурсій молоді мого 
виборчого округу до Верховної Ради України, який став дуже популярним за 
останні три роки. Сотні школярів, студентів, громадських активістів за цей 
час змогли побачити, як працює наша Верховна Рада. Адже довіра людей до 
влади починається з розуміння. Я вважаю цей проект дуже корисним перш 
за все для молодого покоління», – прокоментував зустріч із школярами на-
родний депутат Олександр Кодола.

Прес-служба народного депутата України Олександра КОДОЛИ

Пане міністре, розкажіть, 
будь ласка, які документи ма-
ють бути у мене як у власника 
земельного паю сільськогоспо-
дарського призначення і кому 
я маю право передавати свою 
землю в оренду? 

Іван Вернигора
Перед тим як підписувати договір 

оренди, ви маєте переконатися, чи є 
у вас документи, які підтверджують 
право власності на земельну ділян-
ку. Без них ви не зможете передати 
землю в оренду.

Які документи посвідчують 
пра во власності на землю?

Документи, що посвідчують 
право власності на земельні ділян-
ки, можна розділити на дві групи. 

Перша – видані власникам до 
1 січня 2013 р.: державний акт на 
право приватної власності на зем-
лю; державний акт на право влас-
ності на землю або ж державний 
акт на право власності на земель-
ну ділянку.

Друга (ділянки, які оформлюва-
лися після 1 січня 2013 р.): свідоцтво 
про право власності на нерухоме 
майно чи витяг із Державного реє-
стру речових прав на нерухоме май-
но про реєстрацію права власності.

При зміні власника право влас-
ності на земельну ділянку без змі-
ни її меж та цільового призначення 
також посвідчується договором ку-
півлі-продажу або свідоцтвом про 
право на спадщину.

Право постійного користування 
земельною ділянкою посвідчується 
державним актом на право постій-
ного користування земельною ді-
лянкою.

Хто може орендувати вашу 
ділянку?

Ще одне важливе питання дого-
вірних відносин – вибір орендаря.

Відповідно до чинного законо-
давства орендарями земельних ді-
лянок можуть бути:

 районні, обласні, Київська і 
Севастопольська міські державні 
адміністрації, Рада міністрів Авто-
номної Республіки Крим та Кабінет 
Міністрів України в межах повнова-
жень, визначених законом;

 сільські, селищні, міські, ра-
йонні та обласні ради, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим 
у межах повноважень, визначених 
законом;

 громадяни і юридичні особи 
України, іноземці та особи без гро-
мадянства, іноземні юридичні осо-
би, міжнародні об’єднання й орга-
нізації, а також іноземні держави.

Між власником та орендарем 
має бути укладений письмовий до-
говір оренди землі сільськогоспо-
дарського призначення. Цей доку-
мент обов’язково підлягає держав-
ній реєстрації. 

Куди звертатися, щоб отримати 
детальну консультацію про переда-
чу землі в оренду?

Звернутися можна до спеціаліс-
тів Управління державної реєстрації 
Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області 
за номером (0462) 65-15-23.

Зателефонувати також мож-
на до єдиного контактного центру 
системи безоплатної правової до-
помоги за номером 0 800 213-103.

Про оренду земельних паївПро оренду земельних паїв

На Чернігівщині розвивають 
прибалтійський напрямок

У Качанівці знімали серіал «Кріпачка»

Розкішний палац Тарновських, що в Національному історико-куль-
турному заповіднику «Качанівка», буде закарбований у 48-серійній істо-
ричній драмі «Кріпачка», яку знімає телеканал СТБ спільно з кінокомпані-
єю Film.ua. Кінопроект стартував улітку 2017 року. Зйомки на Ічнянщині 
проходили 14 та 15 березня, повідомляє газета «Трудова слава».

Глядач побачить наймальовничіші куточ-
ки України: садибу Чечеля (Хмельниччина), 
замок Вишневецьких (Тернопільщина), му-
зей М. Пирогова у Вінниці.

Події фільму розгортаються у ХІХ столітті. 
Головна героїня – 18-річна красуня Катери-
на, кріпачка найбагатшого ніжинського по-
міщика Червінського. Вона виросла в будин-
ку своєї хрещеної матері й під її заступниц-
твом виховувалася як панянка. Коли Катери-
на стала повнолітньою, її життя змінилося – і 
дівчина відчула всі складнощі свого станови-
ща. Доля виявилася нещадною до неї, віді-
бравши всіх, кого любила дівчина, віддавши 
її в руки лютій поміщиці. Катерина бореться 
за свою свободу і право бути щасливою.

У драмі знімаються Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав 
Боклан, Ольга Сумська, Марк Дробот, Олеся Жураковська, Михайло Гаври-
лов, Ксенія Мішина та інші.

«Буревісник» боротиметься за виживання 

Чернігівський «Буревісник-ШВСМ», слідом за поразкою в 1/4 фіна-
лу чемпіонату України з волейболу серед чоловіків, поступився у пів-
фіналі турніру за 5-8 місця.

Підопічні Володимира Борисенка двічі програли «Юридичній Академії» з 
Харкова – 0:3 (13:25, 16:25, 18:25) і 2:3 (25:20, 25:22, 20:25, 19:25, 17:19).

Таким чином, тепер чернігівцям доведеться боротися за 7-ме місце 
з «Дніпром» (Дніпро). Обидва матчі повинні відбутися в Чернігові. Дата 
першої зустрічі – 14 квітня, другої – 19 квітня.

Нагадаємо, що команда, яка посяде 8-ме місце в Суперлізі, покине 
елітний дивізіон українського волейболу. Сьома команда чемпіонату від-
стоюватиме своє місце в Суперлізі в серії з другою командою Вищої ліги.

Сергій КАРАСЬ

Меморіальна дошка – сержантові Єгорову
 
Місто над Удаєм  ушановувало свого небесного покровителя – свя-

щенномученика Василія Прилуцького (Зеленцова), який у 1917 році 
був направлений місіонером у Полтавську єпархію, куди входило й мі-
сто Прилуки. Священний Синод причислив священномученика Васи-
лія до лику святих у 1997 році з приставкою «Прилуцький». І саме в 
день канонізації святого прилучани разом із духівництвом молилися 
до небесного покровителя про мир на нашій землі, повідомляє «Град 
Прилуки».

Після закінчення літургії архієпископ Ніжинський та Прилуцький Климент 
узяв участь у відкритті у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі 
ім. І. Я. Франка меморіальної дошки загиблому воїнові АТО, колишньому ви-
пускникові цього навчального закладу, командирові відділення розвідуваль-
ного взводу 57-ї окремої мотопіхотної бригади сержанту Валерієві Єгоро-
ву, який загинув 19 лютого 2018 року в Донецькій області через поранення, 
отримані під час гранатометного обстрілу наших позицій. 

Відтак громада разом із духовенством молитовно вшанувала воїна. Під 
час хвилини мовчання у скорботі за героєм також схилили голови його бать-
ки й родичі, міський голова Ольга Попенко, викладачі та студенти коледжу, 
активна громадськість міста і воїни-побратими Валерія.

Свій короткий земний шлях Валерій Ігорович Єгоров пройшов гідно, 
ставши для міста й усієї країни героєм, пам’ять про якого житиме в наших 
серцях.

Ангеліна ПОПОВИЧ

 «Вклоняємось доземно українському солдату»

У читальній залі ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка відбулася презентація 
4-го видання книги ЦДО МО України «Народна армія»«Вклоняємось 
доземно українському солдату» – про захисників Вітчизни, патріотів, 
які боронять незалежність і цілісність України на сході держави. Тут зі-
брано 59 історій, за кожною – справжній герой, який самовіддано лю-
бить Батьківщину та служить їй.

Наталія Романова, заступник голови ОДА, зазначила, що шлях українців 
до створення власної держави був довгим і тернистим. Четвертий рік тисячі 
українців зі зброєю в руках відстоюють незалежність України. Увесь світ за-
хоплюється мужністю, патріотизмом та силою духу наших воїнів-звитяжців.

Вадим Мисник, полковник, начальник Регіонального медіа-центру Мініс-
терства оборони України в Чернігові, сказав: «Це книга, друкарська фарба 
якої пахне кров’ю та просякнута потом від щоденної роботи простих і вод-
ночас великих, мужніх, сміливих чоловіків. Це жива історія, яку вивчатимуть 
багато поколінь українців».

  Ольга Гребницька, заслужений учитель України, викладач Чернігівсько-
го ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, щиро та зворушли-
во розповіла присутнім про свої враження від прочитаної книги. 

  У кривавих боях народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять істо-
рію своїми вчинками. На презентацію книги завітав і ветеран АТО, підполковник 
запасу, командир 13-го мотопіхотного батальйону Ігор Бизган. 

Отож вклоняємось доземно вам, солдати!

Консультує міністр юстиції
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