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   Шановні жителі ОТГ!
 Щиро вітаю Вас із травневими свя-
тами! Нехай у вашій родині панує 
любов та взаєморозуміння, а на душі 
завжди квітне чарівна і тепла весна!
                                 

                          голова ОТГ Марина ВІРКО

        Чорний біль - Чорнобиль
             26 квітня в Україні вшановують память жертв 
радіаційних аварій і катастроф. Цього дня трид-
цять два роки тому  сталася найстрашніша у світі 
техногенна катастрофа - Чорнобильська аварія. 
        Лише завдяки самопожертві ліквідаторів на-
слідків катастрофи, багато з яких заплатили за це 
власним життям і здоров’ям, вдалося локалізува-
ти аварію та врятувати країну і світ від радіацій-
ного забруднення. За різними даними, протягом 
лише одного місяця після Чорнобильської катастро-
фи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 
200 пожежників і працівників АЕС. На по-
чатковому етапі зусиль з мінімізації наслід-

ків величезного викиду радіоактивних речовин до робіт залучалися військовослужбовці стро-
кової служби. Пізніше, влітку 1986 і далі, величезний обсяг робіт виконували залучені вій-
ськові запасу та вільнонаймані працівники. За неповними даними, через чорнобильський 
майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Працювали вахтовим методом – приїздили одні, 
отримували максимально допустиму дозу радіації й їхали назад. На зміну приїздили інші.
                 26 квітня у Плисківській ОТГ згадали їх – тих, хто усвідомлено й мовчки жертовно від-
дав за нас своє життя у ядерному котлі.   Голова  громади Вірко М.О. особисто привітала людей, 
пов’язаних із Чорнобильською  катастрофою - ліквідаторів, сім ’ї загиблих, переселенців, вручив-
ши їм подяки  та квіти.   Окрім цього, для присутніх у Плисківському будинку культури підго-
тували книжкову виставку «Чорнобильський вітер у душах», презентацію «Чорний біль - Чорно-
биль», продемонстрували документальний фільм «Лазуровий пил – Чорнобиль 30 років потому». 
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                  Обираючи собі сімейного лікаря, памятайте:
  Не нехтуйте порадами щодо профілактики і здорового способу життя!

     Згідно з медичною реформою. ря-
дом законів Украіни стосовно первин-
ноі медицини. з січня 2018 року кожний 
житель громади мас право обрати собі 
сімейного лікаря. а держава оплачує його 
послуги. Кожен мешканець повинен об-
рати свого сімейного лікаря і підписати з 
ним відповідну Декларацію. Для того, щоб 
підписати Декларацію, необхідно  мати 

при собі паспорт та ідентифікаційний код для 
дорослого й свідоцтво про народження,  якщо  
це  дитина. Адже  без направлення сімейно-
го лікаря не матимемо змоги потрапити на 
прийом до вузькопрофільного спеціаліста.
       Сімейні лікарі зацікавлені не в ліку-
ванні, а в здоров’і своіх паціснтів. Вони 
займатимуться насамперед профілак-
тикою і попередженням захворювань.

   Тож необхідно запамятати декілька правил, користуючись   
            якими, обрати свого лікаря буде набагато легше: 

1. Хороший сімейний лікар зможе вирішити до 80% звернень сам - без вузьких спеціалістів 
та стаціонару.
2. Ви обираєте того лікаря, котрому довірясте. незалежно від місця реєстраціі та проживан-
ня.
3. Держава гарантує безкоштовні послуги на рівні первинноі медицини згідно з гарантова-
ним пакетом послут.
4. Ви обирасте сімейного лікаря - держава платить йому за Вас. Мінясте лікаря - гроші «пе-
реходять» слідом за Вами.
5. Ви можете вільно міняти сімейного лікаря - при виборі лікаря електронна система автома-
тично скасовус Вашу реєстрацію з попереднім лікарем.
6. Обираючи сімейною лікаря, Ви підписуєте декларацію про вибір. Договір з ним укладає 
держава для оплати послуг.
7. Підписати угоду Ви можете лише з одним сімейним лікарем (але якщо він Вас не влаштус - Ви 
зможете його змінити).
8. Кожен член родини може мати власного сімейного лікаря, але ефективніше. коли лікар знас всю 
родину - це спрощує діагностику та сприяє профілактиці хвороб.

    При виборі лікаря не забудьте 
                    з’ясувати:
-  чи готовий лікар консультувати Вас дистанцій-
но: телефоном. скайпом тощо;
- чи зможе він приіхати до Вас у випадку необхід-
ності і чи буде Вас відвідувати медсестра для ви-
конання процедур;
- дні, години та адресу прийому.

      Також корисно дізнатися:
-  чи добре орієнтується лікар у Ваших хроніч-
них хворобах;
- якою є спеціалізація лікаря (сімейний 
лікар може бути також педіатром. знатися 
глибше на кардіології тощо);
-  як саме лікар підвищує кваліфікацію;
- чи дотримується він сучасних поглядів 
на обмежене призначення антибіотиків та 
антивірусних препаратів, необхідність вак-
цинації, знеболення, паліативної допомоги 
тощо.

Ваше здоров’я - результат спільних зусиль: 
Ваших і Вашого лікаря. Не відкладайте звер-
нення — телефонуйте, коли Вас шось турбує, 
не соромтесь запитувати.
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                                                           Легені планети
      Ліс відіграє велику роль у житті людини і суспільства, адже він є легенями плане-
ти. Наша громада піклується про те, щоб ліси не лише випилювали і забруднювали, а 
насаджували та доглядали.  
     Під керівництвом Вірко М.О.  працівники сільської ради, пожежної частини, жи-
телі громади насаджували соснові й липові дерева на території села Плиски.

        Бережімо природу!
      На початку весни од-
ним з найактуальніших є пи-
тання підтримки санітарно-
го стану громади, дотримання 
чистоти на вулицях і в центрі села. 
     Голова Плисківської сільсь-
кої ради Вірко М.О. з колективом 
організували суботник, прибра-
ли центральну вулицю с.Плиски. 

                  День довкілля
        Щороку,  в третю субботу квітня, 
коли наша планета Земля вже готова до 
весняного оновлення, в Україні святку-
ють День довкілля. Головною метою цьо-
го свята є поліпшення стану природи.
      Наша громада піклується про стан навко-
лишнього середовища і активно приймає 
участь у його збереженні. Тож 21 квітня у с.
Плиски , с.Велика Загорівка, с.Степ, с.Махнів-
ка, с. Сиволож відбулися суботники. Керівни-
цтво ОТГ дякує всім небайдужим за участь .
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                           Футбольний турнір пам’яті А.Ярмака
         У с.Плиски відбувся футбольний турнір пам’яті Анатолія Ярмака - воротаря ФК 
«Фортуна» с. Комарівка. Участь у турнірі брали 6 команд : ФК «Борзна» , ФК «Фор-
туна» , «Фортуна 2», ФК «Єдність -Плиски 2» ,ФК «Ніжин» , ФК «Десна 2» (Чернігів). 
Перемогу здобули ФК «Фортуна», 2 місце - ФК «Десна 2», 3 місце - ФК «Ніжин» . 
         Плисківський сільський голова Вірко М.О сприяла проведенню турніру, гостинно 
зустрівши учасників турніру.

                                           Районний кубок з футболу
            22 квітня стартував кубок району з футболу. Відповідно до жеребкування Сиволозький 
«Агротрейд» гостинно зустрів вдома Великозагорівську «Україну».
           Футболістів щиро привітали: голова Плисківської ОТГ Вірко М.О. та начальник відділу 
освіти, молоді та спорту Вернигор І.В., вручили спортивну форму господарям поля.
           Гра показала достатній рівень підготовки команд. У наполегливій боротьбі з рахунком 
5:1 отримала футбольна команда с. Сиволож. Крім цього, ФК «Петрівка» с. Махнівка провела 
вдалу гру з ФК с. Хороше озеро. Результат гри – 3:2 на користь ФК «Петрівка» с. Махнівка.
            Молодці! Так тримати! Бажаємо нашим футбольним командам і надалі успіхів та яко-
мога більше забитих голів.
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День перемоги знову зустрічаю

День Перемоги знову зустрічаю
І в котре рану давню розірву,
Нехай болить, але я пригадаю
Свою бабусю, а для всіх - вдову.

У день оцей до неї я спішила,
Хотіла втішить, горе розділить,
Бо щось змінити я була безсила,
Хіба що так бабусю звеселить.

Спомин душі тоді війна будила,
І вкотре діда згадували ми.
Його не знала я, але любила
За те, бабусю, що любили його Ви.

Ви йшли дорогою колючо-стерньовою
Років немало - більш ніж сімдесят,
Дітей зростили, будучи вдовою,
І виплекали рідних онучат.

Стихають війни, зводяться руїни,
А час невпинно змінює життя,
І як би рани тії не боліли,
Останні вдови йдуть у небуття...

День Перемоги знову зустрічаю,
Та хата без бабусі, як німа.
На крилах я до неї прилітаю,
А серце плаче: «Вже нема, нема, нема!» 
                                Світлана Іванченко

      Хто ж зіграє у півфіналі Кубку 
                        з футболу? 

        29 квітня продовжився Кубок району з фут-
болу. У себе вдома ФК «Єдність-2» с.Плиски прий-
мали ФК «Зоря» с.Мала Загорівка. Боротьба була 
дуже напруженою. Матч закінчився з рахунком 2:2, 
у додатковому часі не було визначено переможця, 
але за серією пенальті перемогу отримала команда 
з Малої Загорівки з рахунком 2:3.
       Сиволозький «Агротрейд» зустрівся з «Деме-
трою» с.Красносільське. Матч закінчився поразкою 
для сиволожців.
      ФК «Петрівка» с.Махнівка провів гру з ФК «Змі-
на» м.Борзна. Перемогли борзнянці (0:3).
      Прикро, але команди Плисківської ОТГ не увій-
шли до півфіналу.
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            Вітаємо ювілярів!
 2 квітня - Іллічовій Олені Миколаївні 
з Плисок (50);
 4 квітня - Гукун Марії Григорівні з 
Махнівки (90);
 6 квітня - Головешко Михайлу Петро-
вичу з Плисок (80);
 8 квітня - Кудлай Валентині Іванівні з 
Сиволожа (60);
 14 квітня - Дяченко Вірі Борисівні з 
Махнівки (60);
 18 квітня - Божок Надії Степанівні з 
Сиволожа (60); 
 20 квітня - Кішці Олександрі Логви-
нівні з Плисок (100);
 20 квітня – Матяш Інні Миколаївні з 
Сиволожа (30);
 21 квітня - Стаднику Олександру Ана-
толійовичу з Плисок (30);
 22 квітня - Ромашкан Валентині Гри-
горівні з Плисок (50);      
 24 квітня - Писаренко Ользі Євтухівні 
з Плисок (80);   
 24 квітня  - Іванченку Івану Григоро-
вичу з Плисок (80); 
 25 квітня - Колеснику Григорію Кор-
нійовичу з Махнівки (60);
 25 квітня - Коротько Вірі Миколаївні з 
Плисок (60);           
 25 квітня - Коваленко Ганні Мико-
лаївні з Махнівки (50).

 Вітаємо працівників ОТГ  
            з іменинами!
 7 квітня - Пирог Надії Андріївні з Ве-
ликої Загорівки (57);
 11 квітня - Вернигор Ірині Василівні з 
Сиволожа (48);
 11 квітня - Федорченку Анатолію 
Віталійовичу з Великої Загорівки (43);
 30 квітня –  Драбинозі Тетяні Яківні з 
Плисок (60).

             Свята в травні 2018:
  1 травня - День весни і праці
  3 травня - Вcесвітній день свободи друку (преси)
  7 травня - День радіо
  8-9 травня - Дні пам’яті тa примирення, присвячені 
пам’ятi жертв Другої Світової війни
  8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
  9 травня - День Перемоги
  9 травня - День Європи (міжнародний)
  12 травня - Всесвітній день медичних сестер
  13 травня - День матері
  15 травня - Міжнародний день сімей
 17 травня - Всесвітній день електрозв’язку тa ін-
формаційного суспільства
 18 травня - Всесвітній день пам’ятi людей, помер-
лих від СНІДу
 18 травня - Міжнародний день музеїв
 19 травня - День Європи (український)
 19 травня - День науки
 19 травня - Міжнародний день боротьби iз гепати-
тами
  20 травня - День пам’ятi жертв політичних репресій
  20 травня - День молодіжних тa дитячих громадсь-
ких організацій
   20 травня - Всеукраїнський день працівників куль-
тури
   20 травня - День банківських працівників
   20 травня - Усесвітній день метролога
   21 травня - Вcесвітній день культурної різноманіт-
ності в iм’я діалогу і розвитку
  22 травня - Міжнародний день біологічної різно-
манітності 
  23 травня - Свято Героїв
  24 травня - День слов’янської писемності тa куль-
тури
  25 травня - День філолога
 26 травня - День працівників видавництв, полі-
графії тa книгорозповсюдження
 27 травня - Трійця
 27 травня - День хіміка
 27 травня - День Києва
 28 травня - День прикордонника
 29 травня - Міжнародний день миротворців ООН
 31 травня - Всесвітній день без тютюну


