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Храмове свято  

   
30 липня – День працівників торгівлі України. Ця 

галузь посідає особливе місце в економіці та соціаль-
ній сфері будь-якого суспільства. Вона є основою 
товарообмінного процесу,  потужним сектором на-
ціонально-господарського комплексу, від її функціо-
нування великою мірою залежать добробут і задово-
лення повсякденних потреб споживачів. 
Сьогодні підприємства сфери торгівлі району дина-

мічно розвиваються, поступово міняється їх інфра-
структура, стрімко насичується споживчий ринок 
товарами, а їх асортимент стає ширшим і різноманіт-
нішим. 
У переддень професійного свята, шановні працівни-

ки торгівлі, прийміть щирі вітання і побажання міцно-
го здоров’я, добробуту в родинах, ділової ініціативи, 
успіхів у роботі, безконфліктної роботи з покупцями, 
економічної стабільності та процвітання! 

4 серпня – День Національної поліції України. 
Одним із вагомих здобутків нашої держави у час ак-
тивної розбудови громадянського суспільства є ство-
рення Національної поліції України – правоохоронно-
го органу європейського зразка.
За час своєї роботи поліцейські отримали високу 

оцінку громадян завдяки вірності присязі, професій-
ному виконанню завдань із протидії злочинності, за-
безпеченню публічної безпеки і порядку, служінню 
народу України.
Щиро вітаємо із професійним святом особовий 

склад Ічнянського відділення поліції з професій-
ним святом і зичимо вам і вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, добра й благополуччя, успіхів у ро-
боті в ім’я зміцнення правопорядку та процвітання 
нашої Ічнянщини!   

Олександр Бондар,
голова районної

державної адміністрації                                              

Григорій 
Герасименко,

голова районної ради

Зі святом!

Оскільки Омбиш межує з  ічнянськими землями, то села 
Івангород, Крупичполе, Сваричівка, Новий Поділ, Виш-
нівка з прилеглими до них лісовими  та мисливськими 
угіддями увійшли в зону  нагляду. Також сюди потрапи-
ла частина угідь ТОВ «МРП «Єгер». У населених пунктах 
ветеринари провели подвірний обхід та поінформували 
населення щодо загрози зараження та як можна його 
уникнути. 
  24 липня при Ічнянській РДА засідала протиепізоотич-

на комісія, яка розглянула питання про недопущення  
виникнення та розповсюдження заразного вузликово-
го дерматиту великої рогатої худоби та африканської 
чуми свиней. Було наголошено, щоб уникнути поши-
рення хвороби, потрібно суворо дотримуватись на-
ступних вимог: не допускати контакту свійських свиней 
з іншими тваринами; обслуговувати тварин у змінному 
спецодязі; не дозволяти відвідувати тваринницькі при-
міщення стороннім особам; не  утримувати свиней у 
приватному господарстві, якщо ви мисливець, або з 
якихось причин маєте постійний контакт з дикою фа-
уною; без потреби не відвідувати ліс; не згодовувати 
свиням харчові відходи, які містять свинину чи  продук-
ти забою без термічної обробки.

Олена ПРОЦЕНКО, 
директор Ічнянської районної державної 

лабораторії ветеринарної  медицини 

Небезпека

В Омбиші – АФРИКАНСЬКА 
ЧУМА свиней

У сусідів-борзнян-
ців – африканська 
чума свиней. Цей 

факт 17  липня 
підтверджено ре-

зультатами прове-
дених ветеринарних 

досліджень.

24 липня, у день пам’яті рівноапостольної княгині 
Ольги, громада Монастирища відсвяткувала хра-
мове свято. 
 З цієї нагоди архієпископ Чернігівський і Ніжинський Єв-

стратій (Зоря)  УПЦ КП звершив урочисте Богослужіння. 
Владиці співслужили священики з Іваниці, Ніжина, Ічні на 
чолі з благочинним Чернігівської єпархії Сергієм Чечи-
ним. Свято відвідали голова районної ради Григорій Гера-
сименко та міський голова Оксана Андріанова.
Перед входом до храму  владику привітали прихожани. 

За українським звичаєм владиці вручили коровай. Бо-
гослужіння велично прикрасив своїм співом хор з кафе-
дрального собору Всіх святих м. Ніжина. По завершенні 
літургії відбулася хресна хода.

Світлана ЦЮПКА

У Монастирищі вшановували святу Ольгу

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
  Надання юридичних консультацій та послуг адвока-
та. м. Ічня, вул. Воскресінська, 26. Тел. (04633)2-18-
17. (II поверх поштового відділення) 

Рейд

ЗБЕРЕЖІМО НОВИЙ УРОЖАЙ
 До жнив готуються не лише хлібороби, 

а й пожежники.  До початку збиральних 
робіт вони провели обстеження сільгосп-
підприємств з метою виявлення недоліків 
в облаштуванні господарчих будівель за-
собами захисту від блискавок і пожежною 
сигналізацією та електрообладнанні, яке 
не відповідає правилам користування. 
Перевіряли наявність первинних засобів 
пожежогасіння та джерел протипожежно-
го водопостачання. Було виявлено, що не 
скрізь і поля обкошені. Щоб зберегти вро-
жай, керівникам рекомендовано усунути  
виявлені недоліки.

Віктор КРАВЕЦЬ, 
в.о. начальника райвідділу УДСНС 

За ініціативи Української 
бібліотечної асоціації 12-

13 липня бібліотечні праців-
ники Чернігівської області 
відвідали Полтавщину. 

Від Ічнянщини їздили бібліо-
граф Тетяна Дорошенко, біблі-
о текар Наталія Шадура, ме-
тодист Ольга Породько.
 Метою поїздки були обмін 

до свідом, підвищення фахо-
вого рівня бібліотекарів та на-
лагодження партнерства між 
книгозбірнями України.
 Програма візиту передбача-

ла вивчення кращого досвіду 
роботи бібліотек Полтави та 

Полтавської області, участь у 
семінарі-практикумі «Робота 
бібліотек в умовах децентралі-
зації». 
  Також учасники поїздки оз-

на йомилися з історичними 
пам’ятками краю, побували в 
музеї В. Симоненка, І. Котля-
ревського, Мгарському мо-
настирі, у столиці гончарства 
Опішні, на Івановій горі.
 Поїздка спонукає до практич-

ного втілення набутого досві-
ду, інновацій в діяльності бі-
бліотеки.

Галина ФЕДІРКО, 
директор Ічнянської 

бібліотечної системи

Соціальний захист

Сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, 

яким незабаром виповнюється 
22 роки, мають право на без-
коштовне житло. 

  Минулого року Ічнянська місцева 
організація Радикальної партії Оле-
га Ляшка через депутатів-однопар-
тійців Чернігівської обласної ради 
добивалась прийняття обласної 
«Програми із забезпечення жит-
лом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з 
їх числа на 2016 – 2020 рр.». У кінці 
вересня відповідна програма була 
прийнята, але так і залишилась 
лише на папері. Ні у 2016, ні у 2017 

роках кошти з обласного бюджету в 
райони не надходили.
 Ми відстежували оперативність 

прийняття та виконання цієї програ-
ми в нашому районі. Дякуючи відпо-
відальному ставленню до подальшої 
долі дітей сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, поса-
довців РДА, депутатів районної, Гу-
жівської, Дорогинської, Бурімської 
сільських рад у кінці минулого року 
та у 2017 році  загалом придбано три 
житла за кошти районного та сільсь-
ких бюджетів. До кінця року буде 
придбано ще одне помешкання цій 

категорії дітей у м. Ічні. 
  До речі, у 2016 році лише два ра-

йони області виконали цю програму. 
 Ічнянські радикали пропонують 

депутатам обласної ради на одній 
із чергових сесій  заслухати хід ви-
конання зазначеної обласної про-
грами  та добитись її фінансування з 
обласного бюджету, як це записано 
в програмі.

Валентина КОЛОС, 
помічник-консультант народного 

депутата України О.Купрієнка, 
фракція Радикальної партії 

Олега Ляшка

Житло для дітей

За досвідом 

      У ПОЛТАВУ – ЗА НОВИМИ ЗНАННЯМИ      

Податкова інформує 

Плата за ліцензію на роз-
дрібну торгівлю алкоголь-
ними напоями становить 
8 000 гривень на кожний 
окремий, зазначений у лі-
цензії електронний контр-
ольно-касовий апарат 
(книгу обліку розрахунко-

вих операцій), що знахо-
диться у місці торгівлі; на 
роздрібну торгівлю тютю-
новими виробами – 2 000 
гривень, а на території сіл 
і селищ – 500 гривень на 
роздрібну торгівлю алко-
гольними напоями і 250 

гривень – тютюновими 
виробами.
  Плата за ліцензію на 

роз дрібну торгівлю си-
дром та перрі (без дода-
ння спирту) становить 
780 гривень на кожне 
місце торгівлі незалежно 
від його територіального 
розташування.
  Плата за ліцензії справ-

ляється щоквартально 
рівними частками і за-
раховується до місцевих 
бюджетів згідно з чинним 
законодавством. 
  У разі зміни відомостей, 

зазначених у виданій 
суб’єкту господарювання 
ліцензії (за винятком змін, 

пов’язаних з реорганіза-
цією суб’єкта господарю-
вання), орган, який видав 
ліцензію, на підставі заяви 
суб’єкта господарювання 
протягом трьох робочих 
днів видає суб’єкту го-
сподарювання ліцензію, 
оформлену на новому 
бланку з урахуванням змін.
Таким чином, для здійс-

нення підприємницької 
діяльності на новому тор-
говому місці  суб’єкт го-
сподарювання повинен 
придбавати нову ліцензію.

Сектор організації 
роботи Прилуцької 

ОДПІ

Змінив місце торгівлі – 
придбай нову ліцензію!
Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім 

столових вин), пивом або тютюновими вироба-
ми може здійснюватися суб’єктами господарюван-
ня всіх форм власності, у тому числі їх виробника-
ми, лише за наявності у них ліцензій.

Подія

 Україна виявила свою міць і 
рішучість, хоча надалі, на жаль, 
не змогла розвинути і закріпити 
цей успіх.
Проте конотопським подіям 

судилося стати однією з яс-
кравих сторінок в історії війсь-
кового мистецтва. Завдяки Ко-
нотопській битві активізувався 
національно-визвольний рух у 
слов’янських регіонах, зміцніли 
позиції Польщі та Криму, похит-
нувся авторитет Московської 
держави. Саме тому ця битва 
стала однією з маловідомих 
сторінок української історії, яка 
зафіксувала перемогу україн-
ців над московськими заво-
йовниками. Цей факт довгі 
роки замовчувався у підруч-
никах з історії, адже вщент розби-
вав брехню про одвічне прагнення 
возз’єднання українців з Москвою. 
  – Зустріч двох військ у Крупичполі 

в 1659 році – подія, з якої в дійсності 
почалася українська державність, 

– заявила гостя заходу, член Мед-
жлісу, Гаяна Юксель. – Ми – братні 
народи. І вороги, що приходять на 
наші землі, можуть отримати гідну 
відсіч. Знаків або пам’ятників, які 
свідчать про дружбу кримськота-

тарського та українського народів, 
немає. Це перший крок до пра-
вильного оцінювання нашої спільної 
історії.

  Андрій ГРУДНИЦЬКИЙ
Фото автора

У  Крупичполі  встановили
пам’ятний  знак

. Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.

Більше фото – на сайті 
www.trudova-slava.at.ua
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