
ПОГОДА 
 У НАШОМУ КРАЇ

Пн
22 серпня

Вт
23 серпня

Ср
24 серпня 

Чт
25 серпня 

Пт
26 серпня

Сб
27 серпня 

Нд
28 серпня

День +25
Ніч +18

День +24
Ніч +17

День +23
Ніч +16

День +22
Ніч +15

День +23
Ніч +19

День +22
Ніч +12

День +24
Ніч +16

 МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ РУХУ

 ВИЇЗНА ПРИЙМАЛЬНЯ

 ПОЛІЦІЯ РАЙОНУ ПОВІДОМЛЯЄ

 НА КОНФЕРЕНЦІЇ

 ІНФОРМУЄМО

2 Наш край20 серпня 2016 року

Офіційний курс гривні до іноземних валют: 100 Доларів США 2508 100 Євро 2828 10 Російських рублів 3.92

Щовівторка з 9 до 10 години відбувається прямий телефонний 
зв’язок із головою Чернігівської районної ради Олександ ром Мико-
лайовичем ЛАРЧЕНКОМ за телефоном 676-958.

23 серпня з 10 до 11 години відбудеться прямий телефонний 
зв’язок із директоркою центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді райдержадміністрації Зореславою Валеріївною КУДЛАЙ 
за телефоном 95-20-69.

 «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ

ПОГОДА У НАШОМУ КРАЇ

За матеріалами сайту:
http://www.gismeteo.ua

Відтепер учасникам АТО буде набагато легше знайти робо-
ту. Адже до переліку державних пільг та гарантій сьогод-
нішнім захисникам Вітчизни додалася ще одна. 
7 липня Президент України підписав Закон «Про внесення зміни 

до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додат-
кових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, 
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення». Закон набуває чинності 30 серпня.

Директорка Чернігівського районного центру зайнятості 
Лариса ЮРЧЕНКО прокоментувала нововведення: 

– За умови працевлаштування за направленням служби зайнятос-
ті на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки бійця АТО, 
роботодавцю протягом року гарантована щомісячна компенсація ви-
трат у розмірі єдиного соціального внеску. На таку фінансову підтрим-
ку можуть розраховувати також суб’єкти малого підприємництва у 
випадку працевлаштування безробітних учасників бойових дій на но-
ві робочі місця у визначених пріоритетних галузях економіки.

Також Лариса Михайлівна наголосила, що до демобілізованих вій-
ськовослужбовців у службі зайнятості – посилена увага та індивіду-
альний підхід, спрямований на їхню трудову та психологічну реабілі-
тацію. Завдяки новим законодавчим змінам з’являться додаткові ва-
желі для пришвидшення пошуку роботи для цієї категорії громадян. 

Крім того, за цією категорією безробітних закріплюється квота у 
5% на підприємствах, установах та організаціях, де працює понад 20 
співробітників.

Загалом протягом січня-липня цього року на обліку в Чернігівсько-
му районному центрі зайнятості перебувало 73 учасники АТО. З них 
25 працевлаштовано, зокрема 9 – на військову службу за контрактом. 
Двох осіб цієї категорії направлено на професійне навчання, трьох – 
залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

За інформацією районного центру зайнятості

За працевлаштування 
учасника АТО – компенсація

 НЕБЕЗПЕКА ВЛАСНИМИ РУКАМИ?

Згорить урожай – горе, 
постраждають люди – трагедія

Служба державного по-
жежного нагляду Чернігів-
ського району під час рей-
дової перевірки місць зби-
рання та зберігання ново-
го врожаю виявила чимало 
недоліків щодо пожежної 
та техногенної безпеки.

При перевірці техніки, що бере 
участь у збиранні нового врожаю, 
в окремих випадках були виявлені 
такі недоліки: недостатньо первин-
них засобів пожежогасіння; у воді-
їв та комбайнерів немає посвідчень про проходження пожежно-тех-
нічного мінімуму; немає іскрогасників; підтікання мастила та забруд-
неність рослинними залишками. Ці недоліки усувалися, і техніка по-
верталася до праці. 

Державний пожежний нагляд звертається до керівників сільгосп-
підприємств району: якщо хочете уникнути пожежі на хлібних маси-
вах, дотримуйтеся правил пожежної безпеки. 

Богдан ФЕДОРКО,
провідний інспектор Чернігівського 

РВ У ДСНС України в Чернігівській області

Щоб цього не сталося, тривають перевірки 
зернозбиральної техніки та екіпажів

За минулий тиждень до районного відділення по-
ліції надійшло 163 повідомлення, 27 із яких унесе-
но до Єдиного реєстру досудових розслідувань, це 
крадіжки, шахрайства, ДТП з травмованими, тілесні 
ушкодження та інші.
 Біля Топчіївки стала-

ся ДТП. На автодорозі Київ-
Чернігів-Н.Яриловичі громадя-
нин РФ із респуб ліки Дагестан, 
керуючи автомобілем марки 
«Мерседес-Бенц», зіткнувся з 
КамАЗом, яким керував чернігі-
вець. Водій «Мерседесу» та па-
сажир (його земляк) із числен-
ними травмами доставлені до 
лікарні.

 10 серпня у жительки 
Количівки вкрали 50 кг ріп-

частої цибулі. Злодюжкою ви-
явився неповнолітній односе-
лець, котрий одразу ж зізнав-
ся у скоєному.

 11 серпня у ході опера-
ції «МАК» працівники карно-
го розшуку виявили на дачній 
ділянці садового товариства 
«Лаванда» 177 кореневих сис-
тем рослини, схожої на кана-
біс (різновид конопель). Якщо 
лабораторне дослідження під-
твердить, що рослини чинять 

психотропну дію, буде відкри-
те кримінальне проваджен-
ня за ст. 310 КК України (Посів 
або вирощування снотворно-
го маку або конопель).

 13 серпня житель са-
дового товариства «Механі-
затор» повідомив, що неві-
домий украв у нього посвід-
чення водія, пенсійне посвід-
чення, 1000 грн та банківські 
картки. Злодія затримали, це 
раніше судимий житель Чер-
нігова.

 14 серпня у Пакулі по 
вул. Жовтнева сталася ДТП. 
Місцевий житель десь опівно-
чі перекинувся на «Москвичі». 
Від отриманих травм водій за-

гинув на місці, а травмовано-
го пасажира госпіталізовано 
до ЦРЛ. Відкрито кримінальне 
провадження за статтею 286 
КК України.

До адміністративної від-
повідальності притягнуто 32 
особи за розпивання спирт-
них напоїв та появу в п’яному 
вигляді в громадських місцях, 
учинення насильства в сім’ї, 
самогоноваріння, за порушен-
ня адміністративного нагляду.

За інформацією 
Романа МАТВІЙЧУКА, 

начальника Чернігівського 
районного відділення 

поліції 

Росіяни на «Мерседесі» врізалися в КамАЗ

З початку року на території області зафіксовано знач не зростання 
кількості аварій, загиблих та травмованих у ДТП. Тому до 12 вересня  
триватиме «Місячник безпеки руху». 

У цей час буде посилене патрулювання автодоріг. Особливо жор-
стко відслідковуватимуться нетверезі водії (за новими санкціями 
ст. 130 КУпАП передбачено відповідальність у вигляді штрафу 10200 
гривень та позбавлення права керування на рік). 

Віктор ПРЯДКО, 
старший інспектор із забезпечення безпеки руху 

Чернігівського районного ВП

«Полюватимуть» на п’яних за кермом

Цього тижня із робочою по-
їздкою голова Чернігівської 
райдержадміністрації відвідав 
М.-Коцюбинське. Насамперед, 
зустрівся із представниками 
громади, щоб поговорити про 
нагальні проб леми, серед яких 
відмова від послуг облтепло-
комуненерго та встановлення 
кількох котелень у селищі (для 
гімназії й амбулаторії). Крім то-
го, очільник громади Микола 
Завальний звернувся до Вікто-
ра Коржа із питанням виділен-
ня учасникам АТО обіцяних, 
але не переданих у користу-
вання, земельних ділянок. Тур-
бували коцюбинців і зміни, 
пов’язані з децентралізацією. 
Як наголосив голова РДА, піс-
ля об’єднання М.-Коцюбинське 
зміцніє, стане заможнішим і 
перспективнішим. Можливо, у 
майбутньому до нього приєд-
нається й Гончарівське. Тож по-
трібно зробити якомога більше 
для процвітання селища.

Що стосується інших скла-
дових інфраструктури – дит-
садок потребує ремонту, а Бу-
динок культури – реконструк-

ції ґанку, заміни вікон та во-
достоків. Вистачить роботи й 
в амбулаторії: стіни потрібно 
«переоблицювати», дах, що 
протікає, полагодити, а для ін-
валідів зробити пандуси. Про-
те стан не критичний і термі-
нових дій не вимагає. Нато-
мість у самому медичному за-
кладі бракує лише вакцини, 
зокрема БЦЖ (від туберкульо-

зу). З великою кількістю хво-
рих – а це майже півсотні на 
одного терапевта чи педіатра 
щодня – лікарі все ж справля-
ються, палат денного стаціо-
нару вистачає. На жаль, у ді-
тей все частіше діагностують 
погіршення зору і проб леми 
зі щитовидною залозою, а у 
дорослих і літніх людей – за-
хворювання серцево-судин-

ної та нервової систем. За сло-
вами головного лікаря Черні-
гівської ЦРЛ Дмитра Руденка, 
впроваджений раніше дер-
жавний пілотний проект зі 
здешевлення медикаментів 
для гіпертоніків був справж-
ньою знахідкою: інфарктів бу-
ло менше, та й на високий тиск 
скаржилося небагато. Віктор 
Корж запропонував розроби-
ти таку програму на районно-
му рівні, фінансуватиметься 
вона з бюджету, якщо розра-
хована сума буде посильною.

Важливою для громади ста-
ла й звістка про будівництво 
нового заводу на території на-
селеного пункту. Другий за 
розмірами в Україні, зі швей-
царським обладнанням із ви-
готовлення й обробки вівсяних 
пластівців буде неабиякою під-
тримкою селищу.

Звісно, нові ідеї й проекти 
це добре, та ще ліпше – втілен-
ня їх у життя. Тож поживемо – 
побачимо.

Валерія ШЕРЕМЕТ

«М.-Коцюбинське зміцніє, 
стане заможнішим і перспективнішим», –
вважає Віктор Корж, який висловився щодо створення 
об’єднаної територіальної громади

Напередодні 25-ї річниці Незалежності України обласна наукова бібліотека імені 
Короленка організувала краєзнавчу конференцію за участю керівників бібліотеч-
них закладів області, працівників музеїв та науковців.
Практичне засідання відбулося у Седневі. 

Жителі селища радо зустрічали гостей запаш-
ним короваєм та піснями, у бібліотеці були роз-
горнуті тематичні виставки.

Делегацію очолював заступник голови Чер-
нігівської райдержадміністрації Андрій Курда-
нов, який розповів про видатного уродженця 
селища, діяча Українського національного ви-
звольного руху Іллю Шрага. Про історію сед-
нівського пам’ятника Кобзареві розповів аспі-
рант ЧНПУ  Ервін Міден. Також учасники кон-

ференції побували у садибі Лизогубів, Георгіїв-
ській та Воскресенській церквах, у знаменитій 
Кам’яниці оглянули виставку місцевої майстри-
ні-вишивальниці Зінаїди Лук’яненко, брат якої 
– Герой України Левко Лук’яненко – є одним із 
борців за незалежність України, а біля альтанки 
Глібова жіночий ансамбль «Берегиня» виконав 
пісню «Стоїть гора високая».

Лідія МОГИЛЕВЕЦЬ, 
директорка Седнівського БК

Обласні бібліотекарі, краєзнавці, 
науковці відвідали Седнів
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