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Актуально

На брифінгу в ОДА

Сіверщина за тиждень

Наближається новий опа-
лювальний сезон, і на-
стає час перерахун-

ку субсидій. Іще на початку ро-
ку, шановні читачі, ми пропону-
вали вам вкладати кошти в енер-
гоефективність власних осель, 
пояснюючи це тим, що політика 
Уряду націлена нині на те, аби на-
вчити нас економити енергоносії 
та дбати про утеплення свого жит-
ла. До речі, Уряд не приховував 
того, що поступово проводити-
ме більш жорстку політику в цьо-
му напрямі і зменшуватиме кіль-
кість люду, що отримує субсидії, 
та й саму загальну суму держав-
ної допомоги. 

Тобто Уряд планує вийти на той 
рівень, коли субсидії будуть по-
трібні все меншій кількості укра-
їнців. КМУ в серпні ввів у дію но-
ві правила нарахування субси-
дій. За словами заступника міні-
стра Юрія Гримчака, «це тенден-
ція до того, щоби люди почали 
шукати роботу і більше заробля-
ти. Оскільки субсидії частково 
надавалися без належної пере-
вірки. 6,8 мільйона домогоспо-
дарств звернулися за субсидіями 
для відшкодування витрат на оп-
лату послуг ЖКГ — отримали 5,9 
мільйона.    Нині середня зарпла-
та в Україні — 7,5 тисячі гривень. 
Це досить серйозні кошти. Все не 
так погано». 

Нагадаємо: в нашій області суб-
сидії на неопалювальний період в ав-
томатичному режимі були перерахо-
вані 235 тисячам користувачів. Нара-

зі цією адресною допомогою корис-
туються 247,4 тисячі сімей, із яких 
95,9 тисячі мають право на монети-
зацію залишків невикористаних ко-
штів субсидії на опалення. У грошо-
вому еквіваленті — це 61,78 мільйо-
на гривень. Із відповідними заявами 
до управління соціального захисту 
населення звернулися по електро-
постачанню — більше тисячі осіб, по 
газопостачанню — понад 76 тисяч.

Нові правила нарахування субси-
дій почали діяти з останньої декади  
серпня, і тепер при наданні субсидій 
враховуються доходи не за весь по-
передній рік, як раніше, а за остан-
ні півроку. При цьому серйозні зміни 
відбулися при заявці на отримання 
субсидій для домогосподарств, де 
є безробітні. Так, тепер дохід безро-
бітних за цей період указуватиметь-
ся в розмірі двох прожиткових міні-
мумів — 3248 гривень.

Дещо покращилася ситуація з на-
данням субсидій сім’ям, котрі мають 
заборгованість: якщо раніше наяв-
ність будь-яких боргів за ЖКГ авто-
матично позбавляла права на субси-
дію, то тепер невеликий борг у 340 

гривень (не більше) не стане пере-
шкодою для її надання. 

Коли ж ви маєте більшу заборго-
ваність, її потрібно погасити протя-
гом двох місяців. Якщо ви цього не 
зробите, для поновлення субсидії 
доведеться заново подати докумен-
ти.

У той же час стали суворішими 
правила надання субсидій при змі-
ні місця проживання. Якщо раніше 
субсидії давали без урахування ре-
єстрації та фактичного місця прожи-
вання, то тепер вони надаватимуться 
або за місцем фактичного проживан-
ня (про яке потрібно повідомити заз-
далегідь), або за місцем реєстрації.

Соціальні нормативи споживання 
газу на чверть знизилися. Раніше 
для субсидії враховували витрати га-
зу (якщо не стоять лічильники) по 4,4 
кубометра на особу на місяць тільки 
на приготування їжі, нині – 3,3 ку-
ба. А якщо будинок не підключений 
до гарячого водопостачання, норма 
підростала до 7,1 куба на особу. Ни-
ні — 5,4. У разі, коли житло облад-
нане ще й газовим водонагрівачем, 
цифра збільшувалася удвічі — до 14 
кубометрів газу на особу на місяць. 
Нині — 10,5. 

Одночасно тривалість опалю-
вального сезону для не підключених 
до центрального опалення будинків 
знизилася на 30 днів і стала такою ж, 
як і для міських квартир, – з 15 жовт-
ня по 15 квітня.

Інші важливі зміни:
 отримувачі субсидії повинні 

протягом місяця інформувати управ-
ління про закінчення терміну реє-
страції місця перебування;

 субсидія може призначатися за 
заявою опікуна у разі, коли в будин-
ку зареєстровані неповнолітні діти, 
які залишилися без батьківської опі-
ки, або недієздатні особи працездат-
ного віку.

Крім того покращено умови на-
дання субсидій для пенсіонерів, які 
мають лише одне джерело доходу — 
пенсію: розрахунок субсидії відтепер 
проводитиметься на підставі доходів 
за попередній місяць.

Нововведенням є й монетизація 
невикористаної частини субсидій, 
про яку в Уряді не втомлюються го-
ворити. Однак навіть за умови суво-
рої економії електроенергії та газу її 
розмір за рік не такий уже й великий. 
Але, як кажуть, і те хліб. Коли одер-
жувач субсидії економить до 150 кВт 
електроенергії на рік, то зможе пре-
тендувати на отримання 135 гри-
вень, а при річній економії витрат га-
зу до 100 кубометрів — на 700 гри-
вень.

І наостанок хотілося би нагадати, 
що для своєчасного відшкодування 
витрат на придбання твердого пали-
ва і скрапленого газу субсидіантам 
(отримувачам субсидій) необхідно 
подати декларацію. Тим же, хто хоче 
отримати державну допомогу не за 
місцем реєстрації, — договір орен-
ди житла.

Як на мене, найбільш незахище-
ні прошарки населення від цих но-
вацій жодним чином не постражда-
ють. А от ті люди, котрі й досі нічого 
не роблять у цьому напрямі — не за-
ймаються енергоефективністю і не 
економлять — стануть платити біль-
ше. І з цим нічого не поробиш: тре-
ба переймати світовий досвід еконо-
мії природних ресурсів — вони ж не 
нескінченні!

Олександр ШИЛО

Чергові «новації» урядовців

У київській великій конференц-залі Національної академії наук 
відбулася прес-конференція з питань пенсійної реформи, про-
ект якої вже в осінню сесію може затвердити український пар-

ламент.
У першому читанні законопроект під номером 6614 був прийнятий 

Верховною Радою ще 13 липня 2017 року. Він передбачає значні зміни 
в українській пенсійній системі.

НАВІЩО ПОТРІБНА РЕФОРМА?

– Дві третини пенсіонерів отримують пенсії, нижчі за прожитковий мініму-
му, – розповів у ході спілкування з журналістами заступник міністра соціаль-
ної політики Микола Шамбір. – На мій погляд, сьогодні ми маємо більш-менш 
нормальну, стабільну ситуацію, тому що на пенсію виходять люди, які пра-
цювали за радянських часів і набули певного стажу. Але з часом ми прихо-
димо до «діри», котра у нас вини-
кла у 90-х роках, коли дуже бага-
то людей працювало неофіційно. 
Тож, відповідно, є багато категорій 
населення, які не будуть охопле-
ні пенсійним страхуванням. І вза-
галі, виникає запитання: чи мати-
муть  вони право на пенсію? 

 В Україні діє так звана «солі-
дарна» пенсійна система, при якій 
пенсії нинішнім пенсіонерам по-
винні виплачуватися з податкових 
надходжень від тих, хто нині пра-
цює. При цьому, згідно з даними 
Пенсійного фонду, на одного пен-
сіонера припадає приблизно один 
працівник. У зв’язку з чим дефі-
цит Пенсійного фонду доводить-
ся перекривати за рахунок Держ-
бюджету.

Крім того пенсійна реформа – одна з умов Міжнародного валютного фонду.

ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ?

Головне, що змінює законопроект: у разі його прийняття з 2018 року фак-
тично головною умовою для отримання пенсії буде не вік, а трудовий стаж. 
Як говориться у пояснювальній записці до проекту, цей хід планується для 
«зменшення демографічного навантаження на солідарну систему». 

У разі, якщо проект стане законом, з 1 січня 2018-го вийти на пенсію в 60 
років зможуть ті, у кого є 25 років трудового стажу. Причому необхідний мі-
німум трудового стажу щороку збільшуватиметься на 1 рік. Тобто тим, хто у 
2019-му досягне віку 60 років, аби отримати пенсію, необхідно буде мати вже 
26 років стажу, у 2020-му – 27 років. Збільшення триватиме до 2028-го, поки 
не досягне 35 років. Як вважають автори закону, це якраз той термін, що йо-
го повинен офіційно пропрацювати українець, якщо почне свою трудову ді-
яльність у 25.

При цьому у 63 роки 2018 року на пенсію можуть вийти ті, хто має від 15 до 
25 років стажу. Цей коридор до 2018 року також збільшуваметься на 12 міся-
ців щороку.

У 65 років 2028 року зможуть вийти на пенсію ті, хто матиме від 15 до 25 
років стажу.

Тим же, хто не матиме навіть 15 років офіційного стажу, з 65 років призна-
чатимуть соціальну допомогу.

Також планується скасувати спецпенсії для держслужбовців, прокурорів, 
науковців і деяких інших категорій, але зберегти для військовослужбовців.

Ще одна важлива зміна – зменшення «вартості» одного року страхового 
стажу, який враховується при розрахунку пенсії. Якщо нині цей коефіцієнт 
дорівнює 1,35%, то буде – 1%.

При прийнятті закону підвищення пенсії має очікувати «старих» пенсіоне-
рів, тобто тих, хто вийшов на пенсію вже досить давно. Її перерахують, вико-
ристовуючи показник середньої заробітної плати у 3764,4 гривні. 

– У результаті 5,6 мільйона пенсіонерів отримають підвищення пенсії. Ді-
апазон цього підвищення абсолютно різний. Не можна наразі однознач-
но сказати, хто отримає додатково тисячу гривень, хто більше чи менше… 
Все переглядатиметься індивідуально, залежно від показників страхово-
го стажу, заробітків, – підкреслив Микола Шамбір. 

ОТРИМУВАТИ ДВІ ПЕНСІЇ НЕ ВИЙДЕ

Не секрет, що багато українців, у тому числі чернігівців, змушені працюва-
ти за кордоном, зокрема в Польщі. Як з’ясувалося зі слів заступника міністра, 
польський стаж, коли у Польщі українець працює офіційно, зобов’язані зара-
хувати при отриманні української пенсії.

– Ми інтегруємося в Європу. Багато людей працюють у Росії, в Європі, в 
інших державах. Ці питання у міждержавних відносинах регулюються догово-
рами. З якими країнами у нас укладено договори, там такі питання вирішу-

ються. Тому що кожна держава, де є пропорційні договори, платить за свій 
стаж. Із Польщею у нас договір є. І людина, котра працює там, за час роботи 
матиме призначену пенсію. За час роботи в Україні їй буде призначено пен-
сію в Україні. Для загального призначення пенсії це підсумовується. Якщо бу-
де вимога – 35 років стажу, то це спільний стаж – і український, і польський, – 
розповів Микола Іванович. 

Складніше буде тим, хто працює в Україні неофіційно або ж працює в тих 
країнах, пропорційний договір із якими у нашої держави відсутній. Аби їм 
зарахували стаж, потрібно буде самостійно підписати договір із Пенсійним 
фондом і сплатити страхові внески.

– Існує можливість добровільної сплати внесків. Людина, якщо вона не 
працює офіційно, може укласти угоду з Державною фіскальною службою та 
сплачувати внески з будь-яких страхових статків, – розповів про те, як «здо-
бути» стаж, працюючи нелегально, Микола Шамбір. 

А ось отримувати дві пенсії – у Росії та в Україні – не вийде, бо в рамках до-
говору СНД при отриманні пенсії в одній із країн в іншій вона автоматично пе-
рестає виплачуватися.

Розповіли працівники Пенсійного фонду й Міністерства соціальної політи-
ки України про те, чи зараховується стаж студентам ВНЗ. За чинними прави-
лами, тим, хто навчався до 2004-го, студентські роки автоматично зарахову-
ються до стажу. Після 2004 року – тільки в разі добровільної сплати внесків.

Нині на підвищення пенсій передбачено 12 мільярдів гривень, які, за сло-
вами спікерів прес-конференції, в разі, коли реформу не буде прийнято, на-
дійдуть до МВФ як внесок у рахунок сплати українського боргу.

Приймати реформу чи ні – вже найближчим часом вирішать Парламент і 
Президент. Але, як підкреслив Микола Шамбір, проблему потрібно вирішува-
ти комплексно. У тому числі – за рахунок збільшення числа легальних зарплат, 
розвитку економіки та збільшення ВВП. Будемо чекати і сподіватися на те, що 
життя українців стане кращим, а самі вони житимуть багатше.

Сергій КАРАСЬ

З ЧИМ «ЇДЯТЬ» ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ?

Головне управління Національної поліції 
України в Чернігівській області провело 
прес-конференцію у зв’язку із загально-

державним профілактичним заходом «Увага! Діти 
на дорозі!»

Першочергово було нагадано представникам 
ЗМІ про важливість максимального сповіщення 
всіх містян стосовно зниклого в районі Льотного 
училища 11-річного Данила Савченка. Він пі-
шов по мінеральну воду до магазину і не повер-
нувся. (Богу дякувати, наступного дня хлопчика 
знайшли).

Далі заступник начальника управління превен-
тивної діяльності ГУНП в Чернігівській області Ан-
дрій Вовк зауважив, що діти після довгих канікул 
поспішають до навчальних закладів, а це призво-
дить до різкого збільшення травматизму на дорозі. 
Так, минулого року сталося 50 ДТП за участі дітей 
до 18 років, троє з яких загинуло. А тому до 20 ве-
ресня триває профілактичний захід «Увага! Діти на 
дорозі!», в рамках котрого правоохоронці обсте-
жують ділянки доріг та пришкільні підходи, шкільні 
автобуси й пішохідні переходи. Але безпека, перш 
за все, залежить від батьків, які повинні нагадати 
синам і донькам правила безпечної поведінки на 

дорозі та особисто провести дітей маршрутом до 
самої школи, нагадав Андрій Вовк. Водіям же слід 
бути уважнішими, а батькам – не нехтувати прави-
лами перевезення дітей в автомобілі.

Начальник управління патрульної поліції мі-
ста Чернігова Олександр Леонов звернувся до 
всіх громадян, котрі мають дітей, із проханням на-
гадати синам і донькам правила дорожнього ру-
ху та переходу через перехрестя. У жодному разі 
не можна перебігати дорогу в не встановлених для 
цього місцях, адже вже є 4 ДТП, скоєні за вини ді-
тей: 2 – через неправильний перехід вулиці, а 2 – 
з вини необачних дітей-велосипедистів. Крім того 
заплановано проведення уроків для дітвори з ви-
вчення правил дорожнього руху.

Також правоохоронцям було поставлено кіль-
ка запитань.

– Планується законопроект про зниження 
швидкості руху в населених пунктах до 50 км/
год. Чи сприятиме це зниженню травматизму на 
дорозі та чи є подібний європейський досвід?

– Так, досвід Європи свідчить про зниження 
кількості ДТП, адже там швидкість обмежена до 
50 км/год., проте для результативності слід мати й 
гарну систему фіксації порушень швидкості, чого в 
нашому місті наразі немає.

– Чи проводиться співпраця із соціальними 
службами у зв’язку зі зникненням дітей у Ніжи-
ні, Срібному та Чернігові?

– Так, співпраця ведеться – у Срібному прово-
диться міністерська перевірка, а Данила Савченка 
з Чернігова розшукує гарнізон поліції, також пере-
віряються орієнтири від дзвінків громадян.

Тому правоохоронці офіційно звертаються до 
всіх чернігівців із проханням не бути байдужими до 
неповнолітніх, що перебувають на вулицях міста 
без нагляду дорослих, – у таких випадках потріб-
но не лише зателефонувати до поліції, а й, за мож-
ливості, прослідкувати за рухом дитини до прибут-
тя патрульних. 

Ігор ГІЛЬОВ

УВАГА! УВАГА! 
ДІТИ НА ДОРОЗІ!ДІТИ НА ДОРОЗІ!

Подвійне свято у Безуглівці
 
Першого верес-

ня у Безуглівці Ніжин-
ського району до Дня 
знань у місцевій шко-
лі запрацював дитя-
чий садок на 25 місць. 
Також школярі сіли за 
новенькі парти у відре-
монтованих класах. 

А ще в будівлі на-
вчального закладу  для 
дітей та вчителів побуду-
вали і облаштували вну-
трішній туалет. Тож було 
чому радіти. Такого по-
дарунка місцева грома-
да не знала вже багато 
років. Тож громадою села на урочисте відкриття оновленої школи були запрошені по-
чесні гості: народний депутат України Олександр Кодола та голова Ніжинської район-
ної державної адміністрації В’ячеслав Івашин.

Нагадаємо, що саме до свого представника у парламенті звернулися мешканці 
Безуглівки з питанням про необхідність створення дитячого садочка. Сільчанам до-
водилося або виховувати дітей удома, або возити за декілька кілометрів у райцентр. 
Народний депутат пішов назустріч людям. Минулого року за його ініціативою на ре-
конструкцію школи було виділено мільйон 112 тис. грн. із фонду соціально-економіч-
ного розвитку територій. Допомогла районна влада, і чималий внесок зробила сіль-
ська рада. Нарешті 1 вересня мрія маленьких безуглівців та їхніх батьків здійснилася. 
Оновлену школу і дитячий садочок було урочисто відкрито!

«Це прекрасний приклад спільної роботи на благо громади. Тепер на черзі ремонт 
шкільної їдальні. За моєю пропозицією з так званого «депутатського» фонду соціаль-
но-економічного розвитку на це виділено 120 тисяч гривень. Отже, у нас попереду ще 
багато роботи задля того, щоби зробити навчання та перебування дітей у школі й са-
дочку більш комфортним і затишним», – наголосив депутат.

Прес-служба народного депутата України Олександра КОДОЛИ

«Побачення з морем» Миколи Гайдука

У «Мистецькій вітальні» ОУНБ ім. В. Г. Короленка відкрилася ювілейна ви-
ставка «Побачення з морем» чернігівського художника Миколи Гайдука до 
70-річчя від дня народження.

Микола Васильович Гай-
дук народився в селі Жадово-
му на Семенівщині. Закінчив 
Кримське художнє училище 
ім. М. С. Самокиша. З 1974 року 
живе і працює в Чернігові, де за-
ймається художнім оформлен-
ням музейних експозицій, книг, 
монументальним мистецтвом, 
але перевагу в роботі надає жи-
вопису та графіці.

Професійна палітра і вда-
ло вибрана композиція да-
ють можливість проаналізува-
ти творче обличчя обдаровано-
го майстра. Митець уміє відтво-

рити настрій природи та влучно вибрати  пропорції, спіймати тремтливе сяйво сходу 
сонця й передати неспокій водної стихії.

За довгі роки співпраці Микола Гайдук став постійним користувачем і другом Чер-
нігівської ОУНБ. Його виставки неодноразово прикрашали зали бібліотеки, й нам ду-
же приємно, що саме в рік 140-ліття від дня заснування нашого закладу митець свят-
кує і свій ювілей.

На виставці «Побачення з морем» художник представив 15 морських пейзажів, що 
нагадують про літо й теплі дні. Виставка захоплює з першого погляду.

На картинах зображено Гурзуф, кримське узбережжя Чорного моря. Цією вистав-
кою митець нагадує про красу, яку зараз ми споглядати не в змозі. Але тонким напо-
легливим лейтмотивом виставки звучать слова: «Україна єдина»…

Україна – унікальна. Поєднуючи в собі безліч різних мальовничих пейзажів – захід-
ні гори, ліси сходу та півночі, степи центру й море півдня, вона створює закоханих у 
красу природи митців, які всіма силами оспівують красу довкілля і свою Батьківщину.

Катерина СКРИПКА

Відкрито меморіальну дошку 
загиблому в АТО Павлові Смирнову

У  Халявині Чернігівського району відбулося урочисте відкриття меморіаль-
ної дошки Павлові Смирнову, випускникові Халявинської школи, який загинув 
у квітні цього року при виконанні бойового завдання у зоні проведення АТО.

 
Павло народився 8 липня 1989-го у с. Полуботках Чернігівського району.
Після закінчення Халявинської школи працював у шкільній бібліотеці. 6 липня 2015 

року підписав контракт на військову службу.
Старший солдат 138-ї радіотехнічної бригади. Був відряджений до 72-ї ОМБр у 

зону АТО. 
22 квітня 2017 року отримав тяжке поранення у живіт унаслідок мінометного об-

стрілу позицій поблизу смт Верхньоторецького (Ясинуватський район Донецької об-
ласті). Помер у шпиталі міста Торецька.

Похований у  Полуботках. Залишились батьки та молодший брат, який служив ра-
зом із Павлом.

Указом Президента України № 161/2017 від 13 червня 2017 року «за особисту 
мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, самовіддане виконання військового обов’язку» Павло Смирнов нагородже-
ний орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Пам’ять героя вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної 
дошки, встановленої на будівлі навчального закладу.

Найбільше молока в Україні – з Сіверщини

Чернігівщина з виробництва молока в сільськогосподарських підприєм-
ствах є лідером серед інших областей України.  

За 2016 рік у сільгосппідприємствах Чернігівщини вироблено 227,9 тисячі тонн 
молока, що більше на 4,6% до 2015 року. Слід зазначити, що обсяги його виробни-
цтва за рахунок покращення продуктивності корів збільшуються щорічно.

Питома вага виробленого молока по сільгосппідприємствах у 2016 році становить 
41% від загального виробництва по області, а в державі цей показник – лише 26%.

Нині на Чернігівщині здійснюється реалізація близько 20-ти інвестиційних про-
ектів у тваринницькій галузі. За 6 останніх років у області збудовано та реконстру-
йовано 33 комплекси і ферми з виробництва молока на загальне поголів’я 11680 
корів. У 2016 році введено у дію 6 об’єктів – загальною потужністю на 1890 голів 
ВРХ.

Поточного року заплановані будівництво та реконструкція 7 комплексів і ферм на 
загальне поголів’я 2780 корів. Уже  сьогодні введено в дію першу чергу молочного 
комплексу на 200 голів та доїльну залу в ПОСП «Хлібороб» Ічнянського району, корів-
ник на 400 корів з молочним блоком у ПрАТ «Кремінь» Ічнянського району та корівник 
на 200 корів у ПСП «Пісківське» Бахмацького району.

Станом на 1 січня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах області утри-
мувалось великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності – 102,6 тис. го-
лів, у т. ч. корів – 42,9 тис. голів, і їх питома вага за чисельністю становила близько 
10% в Україні.

Переможець у голосуванні 
за звання почесного громадянина Чернігівщини 

Перший заступник голови Чернігівської обласної ради, представник полі-
тичної партії «Наш край» Валентин Мельничук за підсумками онлайн-голосу-
вання серед претендентів на звання «Почесний громадянин Чернігівської об-
ласті» здобув перемогу.

Голосування тривало впродовж трьох місяців на 
офіційному сайті Чернігівської обласної ради, пові-
домляє «ЧeLine». Усього було визначено шістьох пре-
тендентів – відомих у регіоні політичних, громадських, 
культурних діячів. У підсумку на сайті зафіксовано по-
над 87 тис. голосів, 48,7% віддано саме за Валенти-
на Мельничука. Результати голосування надалі будуть 
враховані депутатами обласної ради під час присво-
єння звання «Почесний громадянин Чернігівської об-
ласті». 

Звання «Почесний громадянин Чернігівської об-
ласті» запроваджене  2010 року. Його отримали 
другий президент України Леонід Кучма; двічі спі-
кер Верховної Ради Іван Плющ; екс-прем’єр-міністр 
України Віталій Масол; політв’язень і дисидент Ле-
вко Лук’яненко; учасник Другої світової, заступ-
ник голови Ніжинської міської організації ветера-
нів України Петро Крапив’янський; депутат обласної 
ради трьох скликань, завідувач кафедри Національ-
ного університету фізичного виховання та спорту 

України, професор Григорій Данько; відомий гончар, майстер народної творчос-
ті  України Іван Бібік; голова обласної організації ветеранів у Чернігівській облас-
ті Анатолій Москаленко. 
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