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Микола ЄРЕМЕНКО

З КОГОРТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

8 березня виповнюється 95 років
із дня народження Олексія Яковича
Коротича, уродженця села Верхній
Токмак, учасника Другої світової війни
та одного з тих, хто організовував повоєнну відбудову Чернігівського району.
Своїми ратними подвигами і трудовою
звитягою він прославляв наш край.

ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ КОРОТИЧ
народився 8 березня 1924 року в с. Верхній
Токмак Чернігівського району Запорізької
області, українець. Саме родина Коротичів
разом із іншими вихідцями з Чернігівки в
1790 році й заснували це село. Його батько –
Яків Іванович Коротич – селянин, учасник
Першої світової війни брав участь у бойових
діях на Кавказькому фронті та в Карпатах.

Служив у артилерії, нагороджений трьома
Георгіївськими хрестами. Після закінчення
війни повернувся у Верхній Токмак, одружився з Марією Юхимівною. У подружжя
народилося шестеро дітей, у тому числі й Олексій.
Після закінчення школи Олексія, якому виповнилося 15 років, направили до
м. Запоріжжя, де він навчався у фабрично-заводському училищі. Як спеціаліст у
червні 1941 року був евакуйований у місто Первоуральськ Свердловської області,
де працював формовщиком на сталеплавильному заводі, який виробляв метал для
броньованої техніки. На початку 1943 року
Олексій вступив до Уральського добровольчого танкового корпусу, який саме
формувався, і був призначений автоматником. Корпус формувався з місцевих громадян, а техніка й озброєння були закуплені
на добродійні внески жителів Уралу.
Після короткого навчання корпус направили під м. Козельськ у районі Курської
дуги. 27 липня Олексій Коротич прийняв
бойове хрещення. Вояки Уральського
корпусу брали участь у звільненні міст:
Орла, Карачева, Унеча, Ново-Зибкова.
Форсували річки: Оку, Десну, Іпуть, Сож і
вийшли на територію Білорусії. Після чотирьох місяців запеклих боїв корпус за
бойові заслуги отримав звання «гвардійський» і був виведений під Київ у резерв
Верховного командування для доукомплектування. Рядовий Олексій Коротич
отримав військове звання «гвардії сержант» і був призначений командиром
відділення.

У квітні-травні 1944 року корпус вів
бойові дії на Західній Україні. Під містом
Кам'янець-Подільськ сержант Коротич
виніс із оточення пораненого заступника начальника штабу бригади та бойовий прапор. За цей подвиг О. Я. Коротича
було нагороджено орденом Слави ІІІ ст.
Під час Львівсько-Сандомирської наступальної операції в червні-серпні 1944 року
корпус брав участь у звільненні м. Львів,
за що отримав почесне найменування
«Львівський».
У жовтні-листопаді 1944 року Олексій
Якович навчався на фронтових курсах молодших лейтенантів, після закінчення яких
його направили командиром кулеметного
взводу кулеметної роти 3 мотострілецького батальйону.
Під час проведення Вісло-Одерської операції, однієї з найбільш значних операцій радянсько-німецької війни, 10 гвардійський
Уральсько-Львівський танковий корпус, переслідуючи відступаючого ворога, 24 січня
вийшов до ріки Одер, яка була вкрита тонким шаром льоду. Для того, щоб забезпечити стрілецьким частинам форсування ріки,
необхідно було знищити вогневі точки нацистів. Командир роти дав команду бійцям
прив'язати до взуття лижі й дошки. Найбільш
міцні несли на спинах кулемети, а перші номери вели вогонь по ворогу. Це сприяло
вдалому переходу ріки Одер. Нагородою
за мужність для Олексія Коротича був орден Червоного Прапора і присвоєння чергового звання — лейтенант.
У лютому-березні 1945 року корпус воював у Силезії – великому промисловому центрі

Німеччини, де противник чинив опір, відчайдушно обороняючи міцно укріплені міста.
За організацію й уміле керування бойовими діями свого підрозділу О. Я. Коротича
було нагороджено орденом Червоної Зірки.
У ході Берлінської операції з 16 квітня війська, у яких воював Олексій Якович, наносили удари по Берліну з південного напрямку,
а 21 квітня вийшли на околиці міста, брали
участь у штурмі Берліна, оволоділи містом
Потсдам.
Під час Празької операції 10 Гвардійський
Уральсько-Львівський Червонопрапорний
ордена Суворова та Кутузова добровольчий
танковий корпус, діючи в передовому загоні, вранці 9 травня увірвався в Прагу, де його
особовий склад і зустрів День Перемоги.
Крім трьох орденів (орден Слави, орден
Червоної Зірки, орден Червоного Прапора),
Олексій Якович відзначений ще й трьома
медалями: «За перемогу над Німеччиною»,
«За взяття Берліна», «За звільнення Праги».
Після війни був нагороджений орденом
Вітчизняної війни І ст. та орденом Богдана
Хмельницького ІІІ ст., а також багатьма ювілейними й пам'ятними медалями.
У кінці 1946 року Олексія Яковича
Коротича демобілізували за станом здоров'я
(2 поранення), і він повернувся в рідне село.
Працював головою колгоспу «Ленінська зірка», головою Сисикулацької сільської ради,
на залізниці, на хлібоприймальному пункті.
Разом із дружиною Ніною Аврамівною народили й виховали сина Станіслава, який
став полковником.
Помер О. Я. Коротич п'ятого лютого
2002 року. Похований у с. Верхній Токмак.

НА ПОЛЯХ РАЙОНУ
Микола ЄРЕМЕНКО,
Сергій БРАТІШКО
6 березня щирі, теплі вітання
з ювілейним Днем народження
(55-річчям) приймає директор
ПСП «Агрофірма «Росія»

КОРПАН
Володимир Анатолійович

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина.
Поля розлогі колосом цвітуть,
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги вам земля
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля
В здоров'ї й радості багато літ прожити.
Хай доля вам насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю.
З повагою — адмінперсонал

28 лютого в Києві відбулося урочисте засідання ділової громадськості України. У Державній резиденції Президента України, Малому Маріїнському палаці, під егідою Асамблеї ділових кіл відбулася
церемонія нагородження видатних особистостей України. Серед
лауреатів цього року і наш земляк – господарник, благодійник, керівник
СВК «Новомихайлівський», депутат Чернігівської селищної ради Петро
Петрович Удовенко. Рішенням Президії Асамблеї ділових кіл за визначні
заслуги перед Україною Петро Петрович удостоєний Ордена честі, який
йому вручив Народний артист України Лесь Задніпровський.
Вітаємо Петра Петровича Удовенка з почесною відзнакою, бажаємо
здоров'я, сил, натхнення на добрі справи.

Не встигли відгуляти різдвяно-новорічні свята, а на порозі вже
весна, яка покращує настрій, викликає закоханість і вселяє надію,
що все в нас буде краще.
Щоб так сталося, люди, які працюють на землі, уже розпочали активну
роботу.
Попри те, що зима видалася теплою й опадів з початку року випало
61 мм (що є нормою для нашої місцевості), стан озимини через пізній
посів і відсутність вологи залишає бажати кращого:
— у добрму стані – 37% посівів;
— слабкі і зріджені – 52% посівів;
— дуже слабкі – 11%.
Сільгоспгосподарства району забезпечені міндобривами на 107,8%.
Забезпеченість паливно-мастильними матеріалами для проведення
весняно-польових робіт – 63%.
Господарства завершують підготовку техніки й обладнання до польових
робіт, підживлюють посіви озимини. Станом на 04 березня підживлено:
— пшениці – 61% площ посівів;
— ячменю – 95% площ посівів;
—ріпаку – 88% площ посівів.

Шановні сільгоспвиробники! Гарних вам урожаїв!
Дякуємо за працю!
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ПОРОШЕНКО ОБІЦЯЄ ПІДВИЩУВАТИ ПЕНСІЇ НАСТУПНІ 5 РОКІВ
У середу з робочим візитом у Запорізькій області побував Президент
України Петро Порошенко. Усього
за день головнокомандуючий встиг
відвідати два міста, обговорити
важливі питання з керівництвом
регіону та зустрітися з мешканцями.

– Кажуть, і перше, і друге, і третє –
підкуп пенсіонерів. Так, це є підкуп. І
ми будемо займатися цим підкупом
протягом всіх років. І нехай нас за це
хтось спробує засудити, - сказав Петро
Порошенко.
– Більше того, з року в рік ми в такий
спосіб допомагатимемо все більшому
і більшому числу літніх людей. Звісно,
це є додатковим навантаженням на бюджет. Доведеться щороку вишукувати
додаткові резерви, - додав Президент.
Однак, він нагадав, що ього року до
Пенсійного фонду надійшли кошти,
отримані за рахунок легалізації на пільгових умовах автомобілів із іноземною
реєстрацією, так званих «євроблях».

ВІДКРИТТЯ ПРИМОРСЬКОЇ ВЕС:
НОВА ЕНЕРГЕТИКА
І ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Свою поїздку Президент почав у
Приморську, де зустрівся з містянами і
взяв участь у відкритті Приморської вітряної електростанції.
Приморська ВЕС - черговий амбітний
проект, який реалізується українським
енергохолдингом спільно з іноземними партнерами. У зв'язку з цим Петро
Порошенко підкреслив, що Україна стає
більш привабливою для іноземних інвесторів. І відчутну користь від таких
проектів відчувають території, які отримують додаткову можливість для свого розвитку.
Запустив першу чергу електростанції
Петро Порошенко спільно з генеральним директором компанії ДТЕК Філіпом
Лекебушем, натиснувши символічну зелену кнопку.
– Дуже важливо, коли в подібних
проектах беруть участь приватні інвестиції. Це означає, що інвестори довіряють Україні, не бояться вкладати в нашу
країну, - зазначив Петро Порошенко. Для нас критично важлива інноваційна
модернізація енергетики. Прекрасно
розумію, що це дуже складне, багатостороннє завдання, але воно необхідне.
Нова енергетика - це один із найважливіших, найперших питань руху нашої
держави вперед.
Президент підкреслив, що активна
реалізація подібних масштабних проектів дає можливість «відкрити другий
фронт» і почати активну боротьбу за добробут населення. Уже зараз, зауважив
Петро Порошенко, реалізується програма монетизації субсидій, а на початку
наступного місяця починається виплата
проіндексованих пенсій, яка також буде
виконана в повному обсязі.
Зустріч Петра Порошенка з мешканцями Приморська пройшла в теплій атмосфері. Присутні зробили з
Президентом кілька загальних фотосесій і сотні селфі.
ДОДАТКОВІ ВИПЛАТИ ПЕНСІОНЕРАМ
Й МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ –
ЗМІНИ, ЯКІ ВІДЧУТНІ ВЖЕ ЗАРАЗ
Наступним пунктом робочої поїздки
Президента України стало Запоріжжя, де
Петро Порошенко взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку.
У першу чергу він подякував запоріжцям за підтримку, а також окреслив головні досягнення нашої країни
за останній час і перспективи розвитку.
Президент ще раз наголосив, що запорукою стрімкого і сталого розвитку є
залучення інвестицій в інфраструктурні проекти, аграрний сектор, промисловість і туризм.
Особливу увагу Петро Порошенко
звернув на соціальні аспекти і додав,
що істотні зміни помітні вже зараз.
– Цього року зможемо підтримати
майже 2 млн пенсіонерів, які отримають по 2410 гривень, що будуть виплачуватися рівними частинами разом із
пенсією, у березні і квітні – по 1205 грн.
Крім того, Петро Порошенко нагадав, що з 1 березня Уряд запроваджує
нову практику – автоматичну індексацію пенсій.

«НЕ ДОПУСТИМО ПОВОРОТУ НАЗАД
У РЕФОРМІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

– Пенсіонери найбільше постраждали за останні 4 роки. Мінімальна заробітна плата зростала, зарплати зростали,
середня (зарплата – ред.) по Україні
зростала, у пенсій найменший темп
зростання. І тому зараз, за результатами
індексації, пенсії зростуть у понад восьми мільйонів пенсіонерів. У тому числі у Запорізькій області – у чотирьохсот
тридцяти двох тисяч пенсіонерів, - сказав Петро Порошенко.
Він наголосив, що це не одноразова акція.
– Віднині така процедура в обов’язковому порядку здійснюватиметься щороку. Робиться це не під вибори,
як дехто хоче показати. Рішення це – читайте уважно закон – було прийнято ще
в 2017 році, що в березні 2019 року відбудеться індексація. З урахуванням рівня
інфляції минулого року 9,8% і зростання
середньої заробітної плати коефіцієнт перерахунку визначено для пенсій на рівні
17%, - підкреслив Президент.
Окремо відзначено старт програми з
монетизації субсидій.
– У цілому, майже 4 млн українських
домогосподарств отримують зараз
субсидії. Субсидії йшли по безготівковому рахунку. Наголошую, що 70% серед отримувачів субсидії є пенсіонери.

Ця цифра за відсотками навіть вища
у Запорізькій області, - сказав Глава
держави.
Президент зауважив, що запропонував перейти на монетизацію субсидії.
– Чому ми безготівкою перераховуємо кошти? Люди їх не бачать, не можуть
перевірити лічильник, не можуть вжити
реальних заходів для підвищення енергоефективності і зменшення споживання
енергії. У березні вже громадяни отримають на руки живі гроші і самі будуть
оплачувати комунальні послуги. Чому
раніше цього не робилося? Кажуть, не
довіряємо українцям: гроші видамо, а
вони не заплатять. Хочу наголосити, я –
Президент України Петро Олексійович
Порошенко – українцям точно довіряю, сказав Глава держави.
Особливо
важливо,
зазначив
Президент, що при отриманні грошей і
певної економії, пенсіонери матимуть
можливість залишити різницю собі і використовувати ці гроші для інших потреб.
– Середній обсяг субсидії складає
1600 грн. Зекономити можна при врахуванні погоди, яка зараз надворі: у
лютому плюсова температура. Можна
зекономити до 700-750 грн на місяць,
які залишаться пенсіонерам, - зауважив
Президент.

Також у ході засідання Ради регіонального розвитку Запорізької області
Петро Порошенко зазначив, що не допустить повернення назад у реформі
децентралізації, яка кардинально змінила життя в усіх регіонах держави.
– Додатково до низки найуспішніших реформ – реформа децентралізації
точно одна з найуспішніших. Хоча вона
ще далека від завершення, позитивний результат від неї суспільство точно вже зафіксувало, - зазначив Петро
Порошенко.
– У жодному разі ми не допустимо
повороту назад, коли місцеві бюджети
були касами із виплати заробітної плати. Коли до місцевої ради або міського,
селищного, сільського голови нічого не
залежало. А сьогодні неможливо не помітити нові дороги, освітлення вулиць,
нові дитячі садки, школи, амбулаторії
і ще дуже і дуже багато чого. Причому
скрізь: хоч у Запоріжжі, хоч у Мелітополі,
хоч у Бердянську. Неможливо не помітити кардинальні зміни на краще, - підкреслив Президент.
За його словами, власні доходи місцевих бюджетів зросли з 68 мільярдів
гривень у 2014 році до 234 мільярдів у
2018 році.
– Наголошую, що це під час війни.
У зведеному бюджеті за ці роки частка місцевих бюджетів зросла до 51%, додав Петро Олексійович.
П’ЯТЬ ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМКІВ РОБОТИ
Ближче до вечора, після засідання
Ради, Президент вирушив на зустріч
із містянами біля каскаду фонтанів
«Райдуга». Привітати Петра Порошенка
зібралися кілька тисяч людей. І тут не
обійшлося без численних фотосесій і
селфі з гарантом.
Петро Порошенко відзвітував перед
запоріжцями і визначив головні досягнення - безвіз, Томос для української
церкви, створення боєздатної армії і
продовження реформ. Попереду, підкреслив Президент, багато роботи по
будівництву країни.
Також як кандидат на пост глави держави Петро Порошенко окреслив п'ять
пріоритетних напрямків своєї роботи - це індустріалізація, розвиток інфраструктури та туризму, підтримка молоді
і продовження європейського курсу.
– У нас попереду велика кількість
завдань, але ми знаємо, як це робити,
ми знаємо, що робити і ми знаємо, що
наша команда - найкраща команда в
Україні, і ми точно непереможні, - підсумував Петро Порошенко. - Низький
уклін, дякую за гостинність, дякую за
п'ять років і дуже розраховую на вас.
З вами разом – до перемоги!
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ЦІНИ НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РИНКУ
№
з/п

Роздрібна
ціна, грн

1

Борошно пшеничне (вищого
ґатунку)

1 кг

13

2

Макаронні вироби (вищого
ґатунку)

1 кг

13 – 25

3

Крупа гречана

800 г

від 15

4

Крупа рисова

800 г

від 20

5

Свинина

1 кг

95 – 120

6

Сало

1 кг

20 – 95

7

Печінка свиняча

1 кг

60

8

Лівер

1 кг

3о

9

Голова свиняча

1 кг

25

10

Ратиці свинячі

1 шт.

10 – 15

11

Птиця (тушка курей патрана)
I категорії

1 кг

90 – 95
60 – 90

12
13

Ковбаса варена I ґатунку

1 кг

Риба (оселедці солені)

1 кг

50 – 55

14

Молоко

1л

15 – 17

15

Сметана

1л

100 – 120

16

Сир м’який

1 кг

60

17

Сир м'який (жирний)

1 кг

80

18

Масло домашнє

1 кг

220 – 250

19

Яйця курячі (домашні)

1д

20 – 25

20

Цукор-пісок

1 кг

13,50

21

Сіль

1,5 кг

10

22

Олія соняшникова рафінована

1л

27 – 38

23

Огірки

1 кг

60 – 75

24

Помідори

1 кг

55 – 65

25

Картопля

1 кг

11 – 13

26

Капуста білокачанна

1 кг

11

27

Морква

1 кг

15

28

Буряк

1 кг

10 – 15

29

Цибуля ріпчаста

1 кг

18 – 20

30

Часник

1 кг

25 – 35

31

Яблука

1 кг

8 – 12

32

Перець солодкий

1 кг

90

33

Капуста пекінська

1 кг

13

34

Пеленгас

1 кг

100

35

Товстолоб

1 кг

35

36

Судак

1 кг

70

37

Карась

1 кг

30

38

Мандарини

1 кг

65

39

Лимони

1 кг

38 – 42

40

Ківі

1 кг

35 – 40

41

Банани

1 кг

50 – 60

42

Чорнослив

1 кг

25 – 32

43

Родзинки

1 кг

44

•

Вид продукції

Одиниця
виміру

Зелень

НОВИНИ ФУТЗАЛУ

Володимир ФІВКА,
член районної федерації футболу

ПЕРШІСТЬ РАЙОНУ
На базі Чернігівської ДЮСШ відбулися
матчі шостого туру відкритої першості
району з футзалу.
Результати матчів:
— «Вікторія» – «Стріла» – 3:8;
— ФК «Чернігівка» – «Буревісник» – 3:0;
— «Ветерани» – «Надія» – 8:8.
Після цього туру змінився лідер першості,
який, найвірогідніше, стане чемпіоном. Це
ФК «Чернігівка», який має 12 очок і дві гри
в запасі, оскільки «Вікторія», яка має таку
ж кількість очок, уже закінчила турнір. На
третьому місці – «Стріла» з 10 очками, яка
теоретично ще може стати чемпіоном. До
речі, у останньому турі лідери зустрінуться
між собою.
Останній тур відбудеться 9 березня.
Початок о 9:00. Грають:
— «Стріла» – ФК «Чернігівка»;
— «Ветерани» – «Буревісник»;
— «Восход» – ФК «Чернігівка».

ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ
М. ТОКМАК
Довгинська «Вікторія», яка зіграла
внічию (5:5) із командою «МВД», продовжує
перебувати в трійці лідерів, маючи
17 очок. Широкоярська «Іскра» програла
токмацькому «Дизелю» – 2:4 й, маючи
10 очок, перебуває на 11 місці турнірної
таблиці.
Наступний тур відбудеться 10 березня.
«Вікторія»
зустрінеться
з
лідером
першості – токмацьким «Прайд-2». Початок
гри о 14:00. «Іскра» гратиме з командою
«Біком» із м. Токмак. Початок гри о 9:00.

1 кг

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «НИВА»
МІСЯЧНИХ ПОРОСЯТ
(ландрас, петрен).
т. 098 932 21 27, 099 508 35 96.
***
БДЖОЛОПАКЕТИ «Карпатка» (м. Мукачево).
т. 066 202 60 78, 097 730 97 18.
***
БДЖОЛОПАКЕТИ. т. 097 136 23 13.
***
БДЖОЛОПАКЕТИ «Карпатка».
т. 066 242 96 77, 098 844 93 61. Андрій.
***
ДРОВА (пиляні, рубані)
т. 099 275 42 35, 099 015 82 25.
***
КОРОВУ. т. 050 736 66 29.
***
ВАЗ-2111 (Універсал, 2006 р., 2200 у.о.).
т. 066 315 49 11.
***
КОРОВУ. т. 050 736 66 29.
***
ТЕЛИЧКУ (10 днів).
т. 096 670 90 95.
***
ДРОВА пиляні, рубані.
т. 095 071 26 17.
***
ПЕЛЕТИ, БРИКЕТИ, МАКУХУ (2,50 грн/кг).
т. 066 350 50 05, 098 900 05 48.
***
МОТОЦИКЛ МТ-10.
т. 099 418 66 51.
***
БУДИНОК. т. 095 666 31 64.
***
ДРОВА недорого.
т. 066 202 60 76.

РІЗНЕ
Загублено БАРСЕТКУ з документами.
Просимо повернути за винагороду.
т. 050 727 10 78.
***
НАДАМ ПОСЛУГИ.
Догляну за могилами.
т. 066 113 25 94.

ЗАКУПОВУЄМО

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ.

Вакансія: верстальник-дизайнер.
Вимоги: володіння основними
дизайнерськими
програмами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, CorelDRAW; верстка текстових блоків, підготовка
до друку.

НАЗАВЖДИ

В СЕРЦІ
40 днів світлої пам'яті.
ЛЕХМАН
Ганна Петрівна
(с. Могиляни)
02.08.1930 — 27.01.2019

Довідки за номером телефону:

068 813 09 50.

ВУГІЛЛЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.

ÀÊÖ²ß!!!

ЗАМІСТЯНСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ СКЛАД
РЕАЛІЗУЄ ВУГІЛЛЯ ВСІХ МАРОК

ДО 9 ТРАВНЯ 2019 РОКУ
ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ:

— АКО – 6150-00 грн;
— АМ (ОРЄХ) – 5950-00 грн;
— АС (СЄМЄЧКА) – 5700-00 грн.
Доставка. Точність зважування гарантуємо.

Життя прожито, але як достойно...
Ти, як завжди, крокуючи вперед,
Пішла у вічність гордою ходою,
Пізнавши істини прихований секрет.
Погасли сонце і зірки,
Ніхто тобі вже не всміхнеться.
Пішла від нас ти назавжди,
А пам’ять вічна збережеться.
Віталій, Ольга, рідні

т. 98-7-40, 099 321 14 91, 096 299 19 29.

ПП «КАРПЕНКО»

РЕАЛІЗУЄ:

— КУРЧАТ: Адлер Серебристий,
Ломан Браун, Мастер Грей;
— КАЧЕНЯТ: Благоварка, Стар-53,
Сіра Українська, Мулард;
— КОМБІКОРМ.
т. 067 447 19 22,
050 694 21 92.

Закупаем КРС,
баранину и коз

100

ВЕЛИКУ
РОГАТУ
ХУДОБУ.

85 – 100

т. 098 888 06 93, 050 888 06 93.

Вячеслав

(дорого, в любое время суток).

т. 099 295 77 17,
096 396 89 92.

Правління і профком СВК
«Просторі лани» висловлюють щирі
співчуття пайовикам Трубачову
Анатолію Анатолійовичу і Трубачову Ігорю Анатолійовичу з приводу
смерті батька.

Правління і профком СВК «Світанок» висловлюють щирі співчуття
Трубачовій Марині Миколаївні з
приводу смерті свекра —
ТРУБАЧОВА Анатолія Єгоровича.
Куплю

СВИНЕЙ від 150 кг

т. 066 153 55 26. (37-38 ãðí).
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ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО

УПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
У ГРОШОВІЙ І ГОТІВКОВІЙ ФОРМАХ
До редакції газети «Нива» неодноразово зверталися читачі з проханням надати пояснення щодо принципових змін, які
відбулися в системі надання субсидій, і ризиків монетизації,
тобто виплати субсидій готівкою. За роз'ясненнями ми звернулися до фахівців управління соціального захисту населення
Чернігівської районної державної адміністрації.

Лариса ЗАПОРОЖСЬКА,
заступник начальника управління соціального захисту населення
Чернігівської РДА
Відповідно до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», який
було прийнято Верховною
Радою України в листопаді
2017 року, визначено, що пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг із
1 січня 2019 року виплачуються споживачу у грошовій формі в порядку, установленому
Кабінетом Міністрів України.
На виконання цієї норми закону і відповідно до ухваленої
Кабінетом Міністрів постанови № 1176, із 1 січня 2019 року
у грошовій (безготівковій) формі
надаються субсидії тим домогосподарствам, які вперше звертаються за її отриманням.

Правила призначення житлової
субсидії залишилися майже незмінними. Змінився лише алгоритм її виплати.
Управління соціального захисту населення на підставі
поданих громадянами заяв розраховує розмір субсидії, формує
реєстри осіб, яким призначено житлову субсидію, і передає
їх АТ «Ощадбанк» для формування в автоматизованих системах банку облікових записів
одержувачів житлової субсидії.
На ці персональні облікові записи в «Ощадбанку» кошти будуть
надходити щомісячно в розмірі
призначеної субсидії. Банк розраховуватиметься за субсидіанта
з управителями, виконавцями ко-

мунальних послуг і одразу інформуватиме SMS-повідомленням
громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за житлові та
комунальні послуги.
Тим сім’ям, які отримують субсидію у грошовій (безготівковій)
формі, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий
платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через «Ощадбанк»
сплачуватиме частину комуналки
в межах виділеної субсидії, а субсидіанти доплачуватимуть другу
частину рахунку.
Якщо сім'я ощадливо споживала енергоресурси, за результатами опалювального сезону вона
зможе використати залишок коштів зекономленої житлової субсидії, який утворився станом на
1 червня на її рахунку, на свій власний розсуд, тобто отримати кошти
готівкою або перевести їх на відкритий нею картковий рахунок у
будь-якому банку країни.
З 1 травня 2019 року виплата субсидії у грошовій формі
торкнеться тих, хто отримував житлову субсидію протягом опалювального сезону 2018/2019 року.
Здійснюватиметься вона лише
після подання нової заяви та
декларації.
А з 1 жовтня 2019 запрацює повномасштабна виплата субсидії у
грошовій формі.
Також у березні цього року
стартує ще одна модель монетизації субсидій – «живі» гроші для
розрахунків за комунальні послуги
виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії (готівкова форма).
Готівкова форма буде застосована до одержувачів, яким
субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня-грудня 2018 року.

Отже, усі, кому призначено
субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати
комунальних платіжок за лютий
2019 року. Відповідно у квітні
прийдуть кошти для розрахунку за спожиті в березні послуги,
у травні – за квітневу комуналку.
Субсидіантам, які не одержують пенсії, субсидія буде зарахована на поточні рахунки,
відкриті в АТ «Ощадбанк», або
перерахована грошовим переказом через той же «Ощадбанк»,
а пенсіонерам субсидію виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.
Для отримання грошового переказу необхідно буде звернутися до найближчого відділення
«Ощадбанку» після 12 березня й
надати паспорт та ідентифікаційний код.
Пенсіонерам, які отримують
пенсію через банки, субсидію
перерахують на пенсійні рахунки. Тим, хто отримує пенсію
через поштові відділення, субсидію разом із пенсією доставить
«Укрпошта».
Для прикладу. Якщо сім’я
отримує щомісяця від держави
субсидію у розмірі 1600 гривень,
а платіжка за спожиту електроенергію в лютому прийде на
1100 гривень, 500 гривень залишиться їй на власні потреби
або для оплати рахунку, скажімо, за воду. Тобто суть нового
механізму полягає в тому, що
домогосподарство отримуватиме підтримку від держави у
вигляді субсидії готівкою і далі
зможе самостійно розраховуватися за спожиті послуги, а
зекономлені кошти використати на свій розсуд. Таке поняття,
як обов’язковий платіж, також
скасовується.

Дорогу маму, тещу, турботливу
бабусю вітаємо з ювілейним Днем
народження, який вона святкувала 28 лютого.

ВАРЯНИК
Людмила Олексіївна
(с. Новоказанкувате)

Мамочка добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная!
Ни для кого пусть не будет секретом:
Ты самая лучшая мама на свете.
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети и внуки.
Доньки, зяті, онуки

Отже, Урядом буде здійснено пілотування паралельно двох моделей монетизації, і за результатами аналізу їх
ефективності прийматиметься рішення щодо впровадження однієї з них із
травня 2019 року.
Якою б не була форма отримання
субсидії, громадяни зобов'язані щомісяця справно сплачувати за спожиті
житлово-комунальні послуги, бо інакше
ризикують залишитися без субсидій.

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ» В РАЙОНІ ДІЄ
ТА НЕЗАБАРОМ ДОПОВНИТЬСЯ НОВОЮ ПОСЛУГОЮ

Ірина ЯКОВЕНКО-ЄРЕМЕНКО

Питання охорони здоров'я та висока вартість ліків в Україні – серед топ питань, які
хвилюють кожного у країні. Для того, щоб
багатьом українцям не доводилося приймати рішення: або відтерміновувати лікування, або здійснювати його частково – із
1 квітня 2017 року в Україні запроваджена
Урядова програма «Доступні ліки».
Про те, як діє програма в нашому районі,
розповіла завідувачка Чернігівської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, сімейний лікар Катерина Шкворець. Насамперед,
вона спростувала чутки про те, що лікарі не
виписують рецепти на безкоштовні чи з доплатою ліки, що рецепти не можна отоварити.
Катерина Вікторівна запевнила, що програма
«Доступні ліки» в районі діє, кошти для неї виділені й нагадала, що в рамках цієї програми
отримати ліки безкоштовно або з незначною
доплатою мають можливість пацієнти, хворі
на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу.
У районі на диспансерному обліку по серцево-судинних захворюваннях перебуває
3766 осіб, по бронхіальній астмі – 83 і цукровому діабету II типу – 447 осіб.
Виконавцем програми «Доступні ліки» в
районі визначено Комунальне некомерційне
підприємство «Чернігівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської
селищної ради Запорізької області. Усього за
2018 рік сімейними лікарями амбулаторій району було виписано 7882 рецепти за програмою
«Доступні ліки», із них отоварено в аптеках –
6683 рецепти на загальну суму 305 025 грн.
3819 осіб отримали лікарські засоби в межах
програми. Вартість відпущених лікарських
засобів аптеками, відповідно до їхніх звітів
за 2018 рік, склала 305,025тис. грн, які в повному обсязі перераховано аптечним закладам.
•

На І квартал 2019 року сума затверджених коштів становить 90545 грн: місячний
ліміт – 30182 тис. грн. Станом на сьогодні Чернігівська селищна рада заключила
договори з 2 аптечними закладами: ФОП
«Борода А. А.» (35 тис. грн) та «Центральна
районна аптека №95» (55 тис. грн). За лютий
місяць лікарі Центру ПМСД виписали 934 рецепти 454 особам. У ФОП «Борода А. А.» за
лютий отоварено 161 рецепт на на суму
4168 грн. «Центральною районною аптекою
№95» за період з 5 по 15 лютого відпущено ліків за Урядовою програмою на суму 18401 грн
(547 рецептів).
Катерина Вікторівна повідомила, що з
1 квітня 2019 року відбудеться низка змін у
цій програмі. Урядова програма «Доступні
ліки» переходить під адміністрування
Національної служби здоров'я України. Уже
в березні Національна служба здоров’я розпочне підписувати договори з аптеками по
всій країні, а з квітня 2019 року запрацює
електронний рецепт і НСЗУ почне оплати аптекам за програмою. Це регламентовано постановами Кабінету Міністрів від 27 лютого
2019 року «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів», «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію», «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань». Про те, як на практиці реалізовуватиметься електронний рецепт у
Чернігівському районі, ми повідомимо наших
читачів згодом (прим. автора).
Сьогодні, щоб отримати ліки, потрібно йти
з паперовим рецептом до аптеки, яка бере
участь у програмі. Причому тільки в межах своєї області, міста або району. Як повідомляють
у Міністерстві охорони здоров'я України, пере-

хід програми «Доступні ліки» до НСЗУ дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом
у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір
із НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей
рецепт був виданий. Відтак, програма стане
ще доступнішою для пацієнтів.
Наприклад, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд із домом,
а в сусідньому селі чи місті, тепер отримати
ліки за рецептом ви можете у зручній для вас
аптеці. Не обов’язково отримувати ліки в аптеці, що знаходиться поряд із вашим лікарем.
Ще одне нововведення: із квітня ліки за
урядовою програмою реімбурсації «Доступні
ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними
лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я.
До цього часу в аптеках-учасницях програми буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, і вони підпишуть договори
з Національною службою здоров’я, а лікарі
пройдуть відповідне навчання.
ЯК ПАЦІЄНТОВІ ОТРИМАТИ ЛІКИ
В АПТЕЦІ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ РЕЦЕПТОМ
Крок 1. Пацієнт записується і приходить
на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, із яким у нього підписана
декларація.
Важливо! Пацієнт має звернутися саме до
свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без неї скористатися
програмою «Доступні ліки» буде неможливо.
Крок 2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.
Крок 3. Під час виписування електронного
рецепта лікар разом із пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений у декларації, є актуальним і належить

пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора й останні цифри номера.
Крок 4. Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.
Крок 5. На мобільний телефон пацієнта приходить СМС із унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для
отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш
рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».
Крок 6. За необхідності або на прохання
пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ із призначеннями, зокрема призначенням ліків. У
цьому розділі зазначається інформація про
виписані ліки та номер електронного рецепта.
Крок 7. Пацієнт іде у будь-яку зручну
для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.
Крок 8. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять у
програму «Доступні ліки».
Крок 9. Пацієнт обирає один із лікарських
засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу
аптеку й отримати ліки там.
Цього року у програмі «Доступні ліки»
МОЗ затвердило новий перелік препаратів.
До оновленого реєстру увійшли 258 препаратів. Безкоштовними є лише 64, інші можна
придбати з мінімальною доплатою. До речі, лікар виписує не конкретний препарат, а діючу
речовину. Пацієнт сам вибирає в аптеці серед
препаратів, які містять ключовий компонент. У
МОЗ повідомили, що 4,76 гривні коштує найдешевший препарат, який відшкодовує держава. Вартість найдорожчого – 898 гривень.
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