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К У П Л Ю :
КАРТОПЛЮ. Дорого. Телефон 093-784-00-47.

ПРОДАЮТЬСЯ:

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ:

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 
року, №2232–ХІІ (зі змінами), Указу Президента України «Про звільнення в запас військовос-
лужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови грома-
дян України на строкову військову службу у 2021 році» від 24.02.2021 року, №71/2021, Поло-
ження про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу  
та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2002 року, №352 (зі змінами, внесеними постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року, №100), Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних,  затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 грудня 2016 року, №921 (зі змінами), з метою організованого проведен-
ня призову і забезпечення вчасної відправки призваних громадян у військові частини, наказую:

1. З 1 жовтня 2021 року по 30 грудня 2021 року провести призов громадян на строкову 
військову службу. 

2. Явці на призовну дільницю Чернігівського районного територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки Чернігівського району (далі – Чернігівський РТЦК та 
СП) для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 2003 року наро-
дження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які на-
родилися  у 1994–2003 роках, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані 
раніше на строкову військову службу за різних обставин.

3. Всі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані при-
бути до призовної  дільниці, де знаходяться на обліку, в установлений час з документами, 
зазначеними в особистих повістках, а саме:

3.1. Чернігівський РТЦК та СП: Чернігівська область, Чернігівський район, м.Чернігів, 
проспект Перемоги,141;

3.2. Перший відділ Чернігівського РТЦК та СП: Чернігівська область, Чернігівський ра-
йон, м.Городня, вул.Чернігівська, 40;

3.3. Другий відділ Чернігівського РТЦК та СП: Чернігівська область, Чернігівський район, 
сел.Козелець, вул.Соборності,86-Б;

3.4. Третій відділ Чернігівського РТЦК та СП: Чернігівська область, Чернігівський район, 
сел.Куликівка, вул.Миру,110;

3.5. Четвертий відділ Чернігівського РТЦК та СП: Чернігівська область, Чернігівський 
район, сел.Ріпки, вул.Грициніна,23.

Громадяни призовного віку, які  не отримали повісток, або яким за будь-яких обставин 
повістка не надійшла, зобов’язані з’явитись  до призовної дільниці в десятиденний строк 
з дня початку  чергового призову, визначеного Указом Президента України. При  собі мати 
документи, які посвідчують особу та приписне посвідчення.

 4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тим-
часово не перебувають на території Чернігівського району, зобов’язані негайно повернутись до 
місця постійного проживання та з’явитись до районного територіального центру комплектуван-
ня та соціальної підтримки або до відповідного відділу територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, в якому знаходяться на обліку, для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники 
підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядку-
вання і форми власності, зобов’язані відкликати призовників з відрядження для забезпе-
чення своєчасного  прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни України, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до ра-
йонного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відділу РТЦК та 
СП), несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
8. Наказ довести до всього особового складу Чернігівського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки та підпорядкованих відділів в частині, що 
його стосується та керівників підприємств, установ, організацій, що знаходяться на терито-
рії відповідальності Чернігівського РТЦК та СП та підпорядкованих йому відділів.

В.КОРСАК
тимчасово виконуючий обов’язки начальника Чернігівського районного 

територіального  центру комплектування та  соціальної підтримки, майор                                                         

МІНІСТЕРСТВО   ОБОРОНИ   УКРАЇНИ
Н А К А З 

начальника Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
від 30.08.2021 р., №50  

Про призов громадян на строкову військову службу в жовтні-грудні 2021 року 

Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай) серії 
ЧН №0175618, виданий на підставі рішення Козелецькою РДА від 
17.05.1996 р., №219 на ім’я НОВОДІДА Петра Яковича.

Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЧН 
№0225417, виданий Козелецькою РДА 14.09.1996 р. на ім’я КОВАЛЬ 
Марії Потапівни.

Втрачене свідоцтво про неповну середню освіту серії ЕН 
№24712571, видане Новошляхівською середнью школою 21.06.2004 
р. на ім’я ШЕВЧЕНКА Петра Миколайовича.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серії УДБ №447070, 
видане Чернігівським обласним ТНЦ та СП 10.09.2020 р. на ім’я 
КОПТІЛЯ Юрія Івановича.

Втрачені державні акти на право приватної власності на землю 
серій ЧН №01537, ЧН №01538, видані Олбинською сільською радою  
28.01.1998 року на ім’я ЯНКА Миколи Григоровича.

Втрачені державні акти на право приватної власності на зем-
лю серій III-ЧН №019696, IV-ЧН №007119, видані Козелецькою 
РДА 21.04.2004 р.; державні акти на право власності на земельну 
ділянку серій ЯМ №983917, ЯМ №983916, ЯМ №983915, видані 
Козелецькою РДА 29.10.2012 р., на ім’я ЛИСЕНКО Ганни Кале-
никівни.

Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай) серії 
ЧН №974574, виданий на підставі рішення Козелецькою РДА від 
17.05.1996 р., №219 на ім’я СКИДАНА Дмитра Олексійовича.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю 
серії II-ЧН №025935, виданий на підставі рішення Стависької с/р від 
15.03.2001 р., №20 на ім’я КОЗЕЯ Григорія Івановича.

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю 
серії III-ЧН №032661, виданий на підставі рішення ХVI сесії Бригин-
цівської с/р XXIII скликання від 2 серпня 2001 р., №616 на ім’я СТЕ-
ПАНЕНКО Ганни Яківни.

Основне про ЄСВ. Варто нагадати!
Мінімальний страховий внесок з ЄСВ

За Законом про Держбюджет на 2021 рік, розмір мінімальної 
зарплати у 2021 році становить:

у місячному розмірі: з 1 січня — 6000 гривень, з 1 грудня — 
6500 гривень;

Відповідно мінімальний страховий внесок з ЄСВ з січня по 
листопад 2021 року: 6000 х 22% =1320 грн., а за грудень – 1430 
грн. (6500 х 22%).

Максимальна база для нарахування ЄСВ з січня по листо-
пад 2021 року складає 90000 грн., у грудні – 97500 грн.

ЄСВ для роботодавців
За Законом №2464 не нижче мінімального страхового внеску 

потрібно сплачувати ЄСВ за ставкою 22% за працівників, які пра-
цюють за основним місцем роботи. Тож у 2021 році при нарахуван-
ні зарплати основному працівникові потрібно сплачувати ЄСВ у 
січні–листопаді не нижче 1320 грн. А з грудня – не нижче 1430 грн.

Нагадуємо, що у разі нарахування ЄСВ на зарплату праців-
ників - осіб з інвалідністю всім роботодавцям слід застосовувати 
ставку 8,41% до фактичної суми нарахованої зарплати.
Увага! Шахраї вимагають кошти у підприємців!

Вкотре на території Чернігівської області активізувалися те-
лефонні шахраї, які діють під виглядом податківців. 

Невідомі особи телефонують суб’єктам господарювання від 
імені начальника Куликівської ДПІ Головного управління ДПС у 
Чернігівській області та пропонують вирішити питання з податко-
вою перевіркою, яка нібито буде проводитися Головним управ-
лінням ДПС у Чернігівській області.

Телефонують із номерів 0666423860, 0957651051. 
Головне управління ДПС у Чернігівській області застерігає 

платників податків: не піддавайтеся на провокації.  
Попереджаємо, що у разі надходження таких дзвінків з будь-

якими незаконними пропозиціями або вимогами одразу повідо-
мляйте працівників підрозділу з питань запобігання та виявлення 
корупції за номером телефону: (0462) 652-315, 652-392, 668-522.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою 
сервісу «InfoTAX» 

            Пресслужба Головного управління  ДПС 
у Чернігівській області

  ІНФОРМУЄ  ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Кіптівська рада сільська повідомляє про продаж на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації - не-
житлової будівлі 1898 року побудови, загальною площею 
177,4 кв.м, за адресою: вул.Гагаріна,15, с.Вовчок, Черні-
гівська область. 

З детальною інформацією щодо об’єкта приватизації 
та умов продажу можна ознайомитись на сайті електро-
нної торгової системи за посиланням: https://prozorro.sale/
ealots/search/?edrpou=04413360&source=ealots&index=4

Ще однією «білою плямою» на історичній карті Чернігово-Сіверщи-
ни стало менше: щойно вийшла книжечка Петра ГРИЩЕНКА "Душа 
села, де ти?.." - про церкву села Лебедівка (історична назва - Гнилуша) 
колишнього Козелецького, а тепер - Гончарівської громади Чернігівсько-
го району.

Її автор - директор обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
В.Короленка (1985-2010), заслужений працівник культури України, уро-
дженець цього села Петро Васильович ГРИЩЕНКО. Він і зараз літує в 
рідному селі, у добротній батьківській хаті, гледячи божу комаху та ви-
збируючи історичні дані про село.

Тема книги - Троїцька церква села, знищена, звісно, комуністами. У 
книзі не тільки розповідь автора на основі архівних документів, але й ці-
каві документи - реєстр прихожан церкви села Максим (туди до побудови 
своєї церкви входила і Гнилуша) 1739 року, список двадцятки Гнилуш-
ської громади, церква села Максим на сторінках єпархіальної преси, опис 
культового майна Гнилушської церкви від 1923 року, протоколи допиту 
свідків по сфабрикованій радянськими окупантами справі отця КОСТИ-
НЕЦЬКОГО. Останній священник храму був розстріляний у грудні 1937 
року в Чернігові.

Книга видана київським видавництвом "Альфа-реклама" і дає надію на відродження в селі українського православного храму. 
А я маю радість від виходу книжечки ще й тому, що значуся там редактором...

Василь ЧЕПУРНИЙ

Краєзнавчі новинки

ЩЕ ОДНА КРАПЛИНКА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ

ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!
Передплата на газету«Новини Придесення»

на 2021 рік не закінчується ніколи! 
Передплатити вашу улюблену районку можна у вашого 

листоноші чи у стаціонарному поштовому відділенні. 
Пільгову передплату можна оформити у редакції газети 

«Новини Придесення».
Вартість пільгової передплати становить:
на місяць  -  15,00 грн.
Єдина незручність пільгової передплати - газету необхід-

но буде самому забирати у редакції газети «НП». 
У  С П РА ВА Х  О ГОЛ О Ш Е Н Ь 

З В Е РТАТ И С Ь   Д О  Р Е Д А К Ц І Ї 
ТО В  « Н О В И Н И  П Р И Д Е С Е Н Н Я » 

особисто або за  тел. 063-385-66-09 чи писати 
на електронну адресу  romannino@ukr.net

Оголошення  приймаються з 9.00 до 16.00 год.
Матеріали та дописи приймаються лише 
в друкованому та цифровому варіантах

ПІСОК, ЩЕБІНЬ різних фракцій, ДРОВА (різних порід), 
ГНІЙ, ТОРФОКРОШКА, ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЖОМ. 

Тел.: 093-787-83-74, 096-831-24-63.
* * *

СВИНІ породи «Мангал»: великі та підсвинки, терміново.  
Телефон 067-401-94-94.

* * *
ДІЙНІ КОРОВИ, ТЕЛИЦІ та РОБОЧІ КОНІ. 

Тел.: 096-95-74-537, 073-15-85-773.
* * *

ПАЛИВНІ БРИКЕТИ РУФ, піні-кей, ТОРФОБРИКЕТ. 
Доставка. Телефон 063-502-08-13 (Юрій).
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