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мудрості

«Без усякої іншої науки ще можна обійтися, 
без знання рідної мови обійтися не можна».                                                                                    

                                                          Ізмаїл Срезневський.

 • «103» інформує

• В зоні посиленої уваги

З 27 березня по 2 квітня 2016р. Славутською підстанці-
єю екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
було зареєстровано 372 виклики, у т.ч. на села – 83. Із 
них: до хворих з серцево-судинними захворюваннями 
– 49, до травмованих - 9, до онкохворих - 4, до людей з 
хронічними захворюваннями – 40, до дітей до 1 року – 2, з 
алкогольним отруєнням - 11, хибних викликів - 10.

Приймальним відділенням Славутської ЦРЛ госпіталі-
зовано 250 осіб, із них: 5 дітей віком до 1 року, з пневмо-
нією – 7, гострим порушенням мозкового кровообігу – 1, 
травмами – 13, інфарктами – 1, алкогольною інтоксика-
цією – 2.

За минулий тиждень у пологовому відділенні народи-
лось 10 немовлят: 5 дівчаток та 5 хлопчиків.

Санітарно-просвітницька служба Славутської ЦРЛ.

• Цікавий співрозмовник• Закон без права

• Компетентно

• Довкілля

Весна – це найсприятливіша пора для проведен- 
ня лісовідновлювальних заходів. Працівники лісо-
вого господарства Славутчини у стислі терміни вже 
засадили сіянцями різних порід сотні гектарів мо-
лодого лісу. Але щоб ці маленькі саджанці згодом 
перетворилися у могутні дерева, знадобляться зу-
силля кількох поколінь лісівників... 

Головний редактор Рівненської облас-
ної газети «Вісті Рівненщини», кандидат 
філологічних наук Василь Бурченя здавна 
цікавиться діяльністю Хмельницької АЕС 
та розвитком національної енергетики. 
Неодноразово у складі різних делегацій 
представників мас-медіа брав участь у 
зустрічах зі спеціалістами, від роботи  
яких залежить виробництво електроене-
ргії та безпека діючих енергоблоків... 

Сучасне аграрне виробництво неможли-
во уявити без використання пестицидів, 
отрутохімікатів, інших токсичних речовин, 
які широко застосовують для боротьби зі 
шкідниками та бур'янами. Але не треба 
забувати, що порушення правил безпеки 
при роботі з пестицидами може призвес-
ти до важких і навіть трагічних наслідків... 

За повідомленням Посольства України в РФ, 9-го бе-
резня 2017 року Єсентуцький міський суд Ставропольсь-
кого краю заочно розглядав «чеченську» справу проти 
Арсенія Яценюка: «З порушенням усіх можливих процесу-
альних гарантій російський суд прийняв рішення про заоч-
ний арешт Арсенія Яценюка за начебто участь у озброєній 
банді та умисні вбивства», - йдеться в повідомленні.

Рішення російського суду про заочний арешт Арсенія 
Яценюка - це продовження гібридної війни Росії про-
ти України. «Це помста Яценюку за послідовну політику 
протидії російській агресії. Це плата за міжнародні судо 
ві позови і санкції проти Росії, помста за політику енер-
гетичної незалежності і розвиток оборонного сектору 
України», - йдеться в заяві міністра юстиції України Павла 
Петренка. Водночас у Міністерстві юстиції України наго-
лошують: «Ми із занепокоєнням спостерігаємо за згор-
танням залишків демократії в Росії, що проявляються, зо-
крема, у масових незаконних арештах власних громадян і 
переслідуванні українців». 

Відповідно відреагувало на подію і Міністерство закор-
донних справ України. «Міністерство закордонних справ 
України висловлює своє обурення рішенням щодо заочно-
го засудження українського політичного діяча А.П. Яценю- 
ка (Прем’єр-міністра України у 2014-2016 рр.) у зв’язку з 
тим, що «...він 21 лютого 2017 року був оголошений ро- 
сійською стороною у міжнародний розшук», - підкреслю-
ється в заяві відомства.

Політолог Віктор Небоженко наголошує, що порушена в 
Росії кримінальна справа проти Арсенія Яценюка яскраво 
свідчить про те, кого Кремль насправді вважає своїм го-
ловним ворогом. «Якщо вони відкрили кримінальну справу 
з вимогою взяття під варту колишнього прем’єр-міністра 
Яценюка, а не проти Голови Верховної Ради А. Парубія, 
чи не проти Головнокомандувача і Президента України П. 
Порошенка і навіть не проти нинішнього прем’єр-міністра 
України Гройсмана, - все це говорить про те, кого насправді 
Кремль вважає своїм основним ворогом в Україні», - сказав 
Небоженко.

Сам же лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під- 
креслив, що ще одна мета цієї акції - не дати йому мож-
ливості доносити українську позицію у всіх світових сто-
лицях і консолідовувати весь вільний світ і наших друзів 
проти російської агресії з тією метою, щоб відновити 
територіальну цілісність України: «Але їм це не вдасть-
ся. Це ще одне свідчення абсурду і неадекватності ро-
сійської влади. А ми свою правову позицію відстоїмо. Це 
не має нічого спільного з правом. Це виключно політичне, 
навіть геополітичне замовлення проти України», - наголо-
сив Арсеній Яценюк.

Джерело: прес-служба 
Хмельницької обласної організації ПП «НАРОДНИЙ ФРОНТ». 

Зміни при оподаткуванні 
спадщини

25 березня 2017 року набув чинності Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оформлення спадщини», яким запроваджено звільнення 
від оподаткування податком із доходу фізичних осіб 
вартості спадщини, яку від спадкодавця одержують онуки, 
а також члени сім’ї другого ступеня споріднення, до яких 
віднесені рідні брати та сестри, бабусі, дідусі.

Оскільки при визначенні ставки податку об’єкту спад-
щини та дарунку застосовуються положення однієї статті 
Податкового кодексу України, а саме ст. 174, зміни щодо 
звільнення від оподаткування родичів другого ступеня 
споріднення та онуків стосуються також договорів дару-
вання.

До прийняття цих змін об’єкти спадщини та дарунок 
для родичів першого ступеня споріднення оподаткову-
вались за нульовою ставкою, ставка податку для інших 
спадкоємців чи обдарованих становила п’ять відсотків від 
вартості майна.

Слід зазначити, що положення вищевказаного Закону 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оформлення спадщини» застосовуються до доходів, отри-
маних, починаючи з 1 січня 2017 року, платником податків 
у вигляді спадщини/дарунка.

Таким чином, з 01.01.2017 особа при отриманні 
свідоцтва про право на спадщину або при укладанні дого-
вору дарування звільняється від сплати податку з доходу 
фізичних осіб, якщо вона є батьком/матір’ю, чоловіком/
дружиною, дитиною, в тому числі усиновленою, а також 
рідним братом/сестрою, бабою/дідом як з боку матері, так 
і з боку батька, чи онуком відносно до спадкодавця/дару-
вальника.

Крім того, у разі успадкування чи дарування будь-яких 
об’єктів, які оподатковуються за нульовою ставкою, 
оціночна вартість таких об’єктів із метою оподаткування не 
визначається.

О. СЛОБОДЯНИК, гол. спеціаліст відділу з питань 
нотаріату ГТУЮ у Хмельницькій області.

Строки продовжено
Президент України підписав Закон України №1975-УІІІ 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо осо-
бливостей фінансового контролю окремих категорій по-
садових осіб», яким продовжено до 1 травня 2017 року 
строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно 
до Закону України «Про запобігання корупції» подають таку 
декларацію вперше.

Крім того, Законом передбачено, що суб’єкти декла-
рування, які не мали можливості до 1 квітня за місцем 
військової служби подати декларацію за минулий рік у 
зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України 
під час дії особливого періоду, безпосередньою участю 
у веденні воєнних (бойових) дій, у т.ч. на території про-
ведення АТО, направленням до інших держав для участі в 
міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки в 
складі національних контингентів або національного пер-
соналу, подають таку декларацію за звітний рік впродовж 
90 календарних днів із дня прибуття до місця проход-
ження військової служби чи дня закінчення проходження 
військової служби.

Декларації, відповідно до Закону, мають також подава-
ти кандидати у народні депутати України, кандидати на 
пост президента України, кандидати в депутати Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кан-
дидати на посади сільських, селищних, міських голів та 
старост.

Зобов’язання подавати е-декларації також встановлено:
- щодо осіб, які входять до складу наглядової ради дер-

жавного банку, державного підприємства або державної 
організації, що має на меті одержання прибутку;

- щодо фізичних осіб, які отримують кошти, майно в 
рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної 
або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері 
запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і че-
рез третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаче-
ним відповідною програмою (проектом); 

- щодо осіб, що є керівниками або входять до складу 
вищого органу управління, інших органів управління гро-
мадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, 
що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, 
протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері 
антикорупційної політики тощо.

І. ЩЕРБИНА, гол. спеціаліст відділу систематизації 
законодавства, правової роботи та правової освіти 

ГТУЮ у Хмельницькій області. 

Російські суди виконують 
прямі вказівки Путіна

Колектив ДП «Славутське лісове го-
сподарство» бере активну участь у що-
річній Всеукраїнській акції «Майбутнє 
лісу в твоїх руках!». Основна мета за-
ходу – відновлення і примноження лісів, 
але не менш важливим є формування 
екологічної свідомості суспільства, 
розширення знань із лісівництва се-
ред широкої громадськості, насампе-
ред, серед учнівської молоді. Зважа-
ючи на те, що обсяги запланованих на 
Славутчині весняних робіт значні, то 
до висаджування сіянців були залучені 
працівники бюджетних установ, органів 
місцевого самоврядування, учні місце-
вих навчальних закладів.

Проведення весняної лісокультурної 
кампанії 2017 року вже на завершаль-
ному етапі. Із запланованих 210 га 
площ майбутні лісові масиви створе-
но на двохстах гектарах: висаджено 

Майбутнє лісу в наших руках!

1 млн. 120 тис. штук сіянців основних 
лісоутворюючих порід, із них сосни 
звичайної – 870 тис., дуба звичайного 
– 240 тис., модрини європейської – 10 
тис. штук. Причому весь посадковий 
матеріал був вирощений у власних роз-
садниках.

Традиційно до природоохоронних  
заходів долучилися не лише працівни-
ки лісгоспу, але й учні навчальних 
закладів міста та району, члени шкіль-
них лісництв, працівники районної дер-
жавної адміністрації та районної ради, 
представники Національного природ-
ного парку «Мале Полісся».

Минулої п’ятниці, 31 березня, у 7-му 
кварталі Стриганського лісництва були 
висаджені сіянці дуба звичайного на 
площі у 2,8 гектара. До роботи долу-
чилися працівники апарату управління 
ДП «Славутський лісгосп» та НПП «Ма-
ле Полісся», представники спільного 
українсько-польського підприємства 
ТОВ «Інтердерево» на чолі з його влас-
ником Пьотром Панковські. Загалом 
понад три десятки людей взяли участь 
у цій міжнародній акції. 

Треба пояснити, що у минулому році 
на вищезгаданій ділянці була про-
ведена рубка головного користуван-
ня, а тому було надзвичайно важли-
вим у найкоротші терміни здійснити 
лісовідновлення, адже на свіжих зрубах 
молоді саджанці ростуть значно швид-
ше.     

ТОВ «Інтердерево» вже не один рік 
успішно співпрацює зі Славутським 
лісгоспом. Переробляючи місцеву де-
ревину, як колектив підприємства, так 

і ділові партнери з Республіки Поль-
ща відчувають свою відповідальність 
за раціональне використання та від-
новлення лісових багатств. Цієї вес-
ни керівництво та працівники ТОВ 
«Інтердерево» вирішили особисто до-
лучитися до лісокультурної кампанії 
та власноруч висадити саджанці дуба 
на місці зрізаних дерев, аби за кілька 
десятиліть тут розкинув крони ду-
бовий гай. Додамо, що працівники 
українсько-польського підприємства 
взяли на себе зобов’язання упродовж 
наступних семи років (до переводу 
у вкриту лісову площу) доглядати за 
цими насадженнями. 

У свою чергу, працівники Славутсь-
кої райдержадміністрації та районної 
ради за доброю багаторічною тра-
дицією також долучилися до висад-
жування молодого лісу – понад трид-
цять добровільних помічників взялися 
вправно виконувати поставлене за-
вдання. Спільними зусиллями у Сла-
вутському лісництві було висаджено 7 
тис. 200 штук сіянців сосни на площі в 
один гектар. 

ДП «Славутське лісове господар-
ство» постійно взаємодіє з педагога-
ми та шкільною молоддю Славутчи-
ни, лісівники-професіонали чудово 
усвідомлюють, що виховувати собі 
зміну необхідно змалечку, адже ліс – 
це результат праці багатьох поколінь. 
У рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх 
руках!» лісничі провели у школах 
спеціальні уроки екологічних знань, 
бесіди з членами шкільних лісництв 
про важливість збереження та від-

новлення лісів.
Учні Нетішинського міського цен-

тру туризму і краєзнавства учнівської 
молоді, члени шкільних лісництв Сла-
вутських ЗОШ №3 та ЗОШ №4, учні 
Крупецького НВК безпосередньо до-
лучилися до акції. Школярі не лише 
висаджували сіянці лісових культур, 
але розвісили змайстровані власни-
ми руками шпаківні. 

Варто зазначити, що в рамках за-
гальнодержавної акції, усі лісництва 
Славутчини виконали великі обсяги 
робіт із відновлювання і збільшення 
лісових площ. До того ж, за ініціати-
вою колективу Крупецького лісницт-
ва, у Славуті провели благоустрій те- 
риторії та висадили декоративні віч-
нозелені рослини навколо пам’ятни-
ка жертвам Голодоморів та політич-
них репресій.

До Всеукраїнської акції «Майбутнє 
лісу у твоїх руках!» залучаються пред-
ставники широкої громадськості та 
юнацтво. І це надзвичайно важливо, 
адже участь у подібних заходах не 
лише сприяє примноженню лісових 
багатств України, але й формує су-
часну екологічну свідомість у грома-
дян і всього суспільства. Усі ми маємо 
зрозуміти, що майбутнє лісу – це 
наше майбутнє, і обов’язок кожної 
людини берегти та примножувати 
природні багатства, щоб залишити 
прийдешнім поколінням чисті повітря 
і воду, безкраї ліси Полісся.

Прес-служба ДП «Славутське 
лісове господарство».

Нещодавно рівненський журналіст довідався про 
те, що працівники відділу роботи з громадськістю та 
ЗМІ Хмельницької АЕС заснували сторінку у соціальній 
мережі «Фейсбук», і вирішив зареєструватись як її кори-
стувач. А згодом із приємністю для себе довідався, що 
став «тисячним» учасником згідно з даними статистично-
го реєстратора. Саме ця обставина стала приводом для 
нашої зустрічі.

Свій шлях у журналістику Василь Бурченя почав торува-
ти зі шкільної парти. Тоді у районній газеті Березнівщини 
з’явились його перші публікації. Для школяра це стало 
знаковою подією, бо ж «районку» передплачували майже 
всі односельці. Поява знайомого прізвища на шпальтах 
шанованого періодичного видання не могла залишитись 
непоміченою. Молодий дописувач сприймався неначе 
місцева «зірка». Але Василь не належить до людей, які че-
рез успіх задирають носа. Він наполегливо прагнув нових 
знань і намагався поєднувати навчання із «байдикуван-
ням» на імпровізованих спортивних майданчиках разом зі 
своїми ровесниками. 

Непомітно підійшов той момент, коли випускників 
обсідають думки про вибір життєвої стежини. Василь опи-
нився на роздоріжжі – або журфак, або педінститут. Зреш-
тою, став студентом останнього. Це зовсім не применшило 
бажання юнака переносити на папір власні думки. Про них 
згодом дізнались читачі популярних у Рівненській області 
періодичних видань, серед яких і «Вісті Рівненщини», у якій 
Василь Бурченя вже майже десять років обіймає посаду 
головного редактора.

Про відвідини редакції Рівненської обласної газети 
представниками Хмельницької АЕС було обумовлено 
заздалегідь. Під час зустрічі з Василем Бурченею началь-
ник відділу роботи з громадськістю та ЗМІ Тетяна Лисит-
чук вручила йому пам’ятні сувеніри. Потім випала нагода 
поспілкуватись із колегою.

- Пане Василю, чим запам’ятався перший візит на Хмель-
ницьку АЕС?

- Якщо не помиляюсь, я там бував зо п’ять разів. Але, 
дійсно, перший візит справив на мене велике вражен-
ня. До цього мені доводилось бувати на таких потужних 
підприємствах у нашому регіоні, як «Азот», Здолбунівський 
цементний завод, але їх із Хмельницькою АЕС не порівня-
єш – масштаби та й відповідальність за доручену роботу 
не ті… Коли потрапляєш у машинний зал електростанції, 
то у вічі кидається така собі гігантоманія – трубопроводи, 
агрегати, системи контролю. Мимоволі замислюєшся: а 
як це все працює? Непросто уявити, що велика кількість 
технологічних процесів повинна бути синхронізована. Це 
неначе гігантський годинник, у якому кожна деталь є вкрай 
важливою. А є ще реакторне відділення та інші надважливі 
об’єкти. За цим усім стоїть конкретна людина, яка відчуває 
велику відповідальність за експлуатацію складного облад-
нання...

- А які враження отримали в процесі спілкування з атом-
никами?

- Багато пізнавальної інформації отримав під час відві- 
дин навчально-тренувального центру. Принаймні був 
здивований, коли почув, що більшість працівників 
електростанції є «вічними студентами». Тут наявність фа-
хового диплому не є гарантією того, що тобі довірять 
відповідальну посаду. Її треба заслужити, довести, що 

Неупереджений погляд 
на Хмельницьку АЕС 

ти справжній спеціаліст під час постійних теоретичних та 
практичних занять. Був свідком тренувань оперативно-
го персоналу на повномасштабному тренажері блочного 
щита управління, коли люди діяли в умовах змодельованої 
аварії. Команди начальника зміни лаконічні, а реакція його 
помічників доведена до автоматизму. Навіть самому вда-
лося посидіти на місці провідного інженера і відчути себе 
«відповідальним» за безпеку діючої електростанції.

- Є категорія журналістів, які постійно сумніваються у 
безпеці атомних енергоблоків. Власні переконання вони 
нав’язують читачам або телеглядачам...

- Журналіст має сумніватися в усьому, це – професійна 
необхідність, бо тільки так можна докопатись до істини. 
Але у всьому повинен бути здоровий глузд. Особливо, коли 
йдеться про стратегічні напрями розвитку економіки дер-
жави. Атомна енергетика є її важливою складовою. У на-
шому часопису ми постійно розповідаємо про діяльність 
Хмельницької АЕС, яка є нашою сусідкою – віддалі до 
Рівного півсотні кілометрів. І ці розповіді не висмоктуємо 
з пальця, вони є результатом реальних зустрічей та 
відвідин нашими журналістами енергетичного об’єкта. 
Бути свідком – важливий фактор у поширенні достовірної 
інформації.

- Бувають випадки, коли наші колеги-журналісти, не 
розуміючи, що ж таке радіація, безпідставно лякають нею і 
маніпулюють свідомістю громадськості...

- Мені неодноразово доводилось стикатись із подібною 
ситуацією. У таких випадках переконливим аргументом є 
те, що радіоактивність неможливо приховати. Її без осо-
бливих проблем можна зафіксувати спеціальними прила-
дами. Мені відомо, що діяльність Хмельницької АЕС кон-
тролюють не лише вітчизняні структури, але й міжнародні, 
зокрема, МАГАТЕ. Від іноземних інспекторів неможли-
во щось приховати. Вони добре усвідомлюють пробле-
ми, які виникли після аварій на Чорнобильській АЕС, АЕС 
«Фукусіма», і тому не допустять несерйозного підходу 
до експлуатації ядерних установок. А коли ми чуємо, що 
у когось заболіла голова і це не інакше як від підвищеної 
радіації, то тут можна лише віджартуватися, мовляв, при-
гадай, шановний, як вчора гуляли в гостях…

- Як Ви ставитеся до нарощування енергетичного 
потенціалу нашої держави за рахунок добудови та вве-
дення в експлуатацію третього та четвертого енергоблоків 
Хмельницької АЕС?

- А хіба у держави є альтернатива! Атомна енергети-
ка на конкретних прикладах довела свою значимість для 
енергетичної незалежності України. Як мовиться, дале-
ко ходити не потрібно. Як тільки виникли проблеми із по-
стачанням вугілля на ТЕС, атомники збільшили вироб-
ництво електроенергії. Останнє, що запам’яталось: у ме-
жах шістдесяти відсотків. Фаховість та відповідальність 
спеціалістів на Хмельницькій АЕС я зі своїми колега-
ми відчув під час нещодавніх відвідин станції у рам-
ках регіонального прес-туру представників Асоціації 
регіональних ЗМІ. Якби у нас додатково експлуатували-
ся ще два енергоблоки, то повністю б відпала потреба у 
віялових відключеннях електроенергії. Тому я за добудову 
нових енергоблоків. Тут є ще інший бік медалі. Розвиток 
атомної енергетики стимулює науково-технічний прогрес 
і сприяє плеканню вітчизняної технічної еліти, яка буде 
здатною прискорити економічне зростання країни. До того 
ж, як показує практика, електроенергія є стратегічним то-
варом. На її надлишку можна заробляти валюту.

Від себе додам, що мені імпонує ставлення керівництва 
і спеціалістів Хмельницької АЕС до журналістів, які нама-
гаються поширювати інформацію про діяльність одного з 
найбільших підприємств у нашому регіоні. Будьте завжди 
відкритими та гостинними. Добро породжує добро.

О. ШУСТЕРУК, «ПУЛЬС», Нетішин- Рівне.

Хімічні речовини, які застосовують для захисту рослин, 
при потраплянні в певних кількостях в організм люди-
ни (через дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт або 
шкіру) здатні викликати порушення життєдіяльності, тобто 
отруєння.

Ознаками отруєння є: головокружіння, чхання, кашель, 
задишка, блювота, біль у животі. За наявності цих симпто-
мів необхідно терміново звернутися за медичною допомо-
гою.

Тим, хто користується пестицидами, слід запам’ятати і 
чітко дотримуватися таких вимог:

- використовувати пестици-
ди суворо за призначенням;

- ретельно витримувати 
терміни застосування їх і 
безпечні терміни збору вро-
жаю;

- при обробці своїх ділянок 
користуйтеся респіраторами, 
стежте за тим, щоб пестици-
ди не потрапляли на шкіру та 
в дихальні шляхи;

- після обробки ретельно 
вимийте руки з милом, шию, прийміть душ, прополощіть 
порожнину рота, горла;

- одяг, у якому працювали, потрібно ретельно витрусити і 
випрати в розчині мила чи прального порошку і соди;

- не допускати дітей на оброблені пестицидами ділянки, 
не проводити обробки в їх присутності, не зберігати отруту 
в пляшках з-під напоїв, які приваблюють дітей, ретельно хо-
вати отруту в місцях, недоступних для дітей;

- не можна обробляти рослини пестицидами після дощу 
та при сильному вітрі, бо вони можуть потрапляти на сусідні 
ділянки, в житлову зону;

- працювати з пестицидами необхідно у ранкові та вечірні 
години, при цьому температура повітря не повинна бути ви-
щою плюс 20 градусів.

Якщо роботу виконує сільськогосподарське підприєм-
ство, то воно повинно дотримуватись додаткових заходів 
профілактики. За два дні до обробки необхідно обов’язково 
проінформувати населення через засоби масової інформації  
та органи місцевого самоврядування про час і день оброб-
ки. Слід встановити попереджувальні знаки від поля, на  
якому проводять обробку, до найближчого житла (мініма-
льна відстань має бути 200 метрів). Також треба мати на 
увазі, що протягом доби після внесення пестицидів та аг-
рохімікатів заборонено перебувати на оброблених ділянках.

Пам’ятайте! Неправильне використання хімічних засобів 
захисту рослин може стати причиною серйозних отруєнь. 
Бережіть своє життя і здоров’я своїх близьких!

О. КОзИРА, лікар із загальної гігієни управління 
Держпродспоживслужби в Славутському районі.

Обережно з пестицидами


