
Гострі респіраторні інфекції (ГРІ), 
в т.ч. грип, небезпечні, передаються 
від людини до людини повітряно-
крапельним шляхом і в разі 
пізнього звернення за медичною 
допомогою, можуть призвести 
до важких ускладнень і навіть до 
летальних наслідків. Можливий 
також контактний шлях передачі 
інфекції через брудні руки.

Основні симптоми: кашель, біль 
у горлі, задуха, гострий нежить з 
підвищенням (або без підвищення) 
температури тіла.

При грипі температура 
піднімається до високих цифр, 
спостерігається головний біль, 
слабкість, біль в очних яблуках, 
біль і ломота у м’язах, суглобах, 
може бути нудота, блювання, 
геморагічні висипання. Пізніше 
з’являються симптоми ГРІ, сухий 
кашель. Важкий перебіг грипу 
супроводжується запамороченням, 
маренням, порушенням свідомості.

За інформацією ДУ «Центр 
громадського здоров’я МОЗ 
України», в даному епідсезоні 
будуть циркулювати віруси грипу 
А Мічіган 2015 (H1N1), грипу А 
Сінгапур 2016 (H3N2) та грипу В 
(Колорадо). Два останніх – нові 
штами у порівнянні з минулим 
роком.

Найбільш надійним засобом 
профілактики грипу є 
проведення профілактичних 
щеплень, які необхідно зробити 
вже зараз. В Україні наявні 
зареєстровані вакцини проти 
грипу: Джісі Флю (Корея), 
Ваксигрип (Франція). Згідно 
з календарем профілактичних 
щеплень в Україні, щеплення 
проти грипу не відносяться до 
обов’язкових профілактичних 

щеплень, які проводяться 
безкоштовно. Вакцину проти 
грипу можна замовити в аптеках 
міста за власні кошти. Щеплення 
можуть бути проведені також за 
кошти підприємств, установ та 
організацій, де Ви працюєте.

Крім того, щоб не захворіти 
на грип та ГРІ, необхідно 
уникати місць скупчення людей, 
переохолодження, контакту 
з хворими на грип людьми, 
дотримуватись правил особистої 
гігієни: часто мити руки з милом, 
протирати їх серветками, що 
містять спирт, уникати дотиків 
рук до власного обличчя. Коли Ви 
чхаєте або кашляєте, прикривайте 
ніс та рот серветкою, які після 
використання необхідно викинути 
на смітник.

Необхідно постійно провітрювати 
приміщення, проводити вологе 
прибирання. Харчуватися треба 
повноцінно: вживати м’ясні, рибні, 
молочні страви, овочі та фрукти, 
природні фітонциди – часник, 
цибуля, хрін.

При появі перших ознак 
захворювання зверніться до свого 
сімейного лікаря. Не займайтеся 
самолікуванням, бо це може 
призвести до тяжких ускладнень, 
таких як пневмонія, порушення 
зі сторони серцево-судинної, 
нервової та інших систем 
організму!

Якщо в сім’ї є хворий на грип, 
необхідно його ізолювати в 
окрему кімнату. Під час догляду 
за хворим одягайте маску. У 
хворого повинен бути окремий 
посуд, рушник, засоби особистої 
гігієни. Після спілкування з хворим 
необхідно ретельно вимити руки 
з милом, прочистити носові ходи, 
прополоскати рот кип’яченою 
водою.

Дотримання цих елементарних 
правил суттєво підвищить Ваші 
шанси уникнути небезпечного 
захворювання і здатне зберегти 
життя Вам і людям, що знаходяться 
поруч з Вами.

Л.І. Косячова, лікар-епідеміолог
КП «Славутський ЦПМСД». 

Важливим напрямком лісогоспо-
дарської діяльності є захист лісів від 
шкідників, хвороб, самовільних рубок 
та браконьєрства. Охорона лісів від не-
законних рубок перебуває на постійно-
му контролі адміністрації ДП «Славут-
ське лісове господарство».

Охороною державного лісового фон-
ду від самовільних рубок та бракон’єр-
ства слугує комплекс заходів, спрямо-
ваних на попередження, виявлених та 
припинення випадків лісопорушень та 
бракон’єрства у державному лісовому 
фонді.

Вже не перший рік рейдові бригади 
ДП «Славутський лісгосп» цілодобово 
патрулюють ліси Славутського району. 
Завдяки чітко організованій робот, є 
високі як кількісні, так і якісні показ-
ники.

У лісгоспі створені рейдові бригади 
з числа працівників державної лісової 
охорони та спеціалістів апарату управ-
ління в кількості 69 чоловік. Робота 
рейдових бригад лісгоспу з охорони 
лісів цілком підтвердила свою ефек-
тивність, адже лісопорушення змен-
шились в рази.

Для покращення охорони лісових 

масивів від зло-
вмисників змушені 
залучити до цієї ро-
боти охоронну фір-
му, працівники якої 
озброєні спецзасо-
бами та мають необ-
хідний досвід.

За дев’ять місяців 
цього року рейдови-
ми бригадами, що здійснюють охорону 
та захист лісів, здійснено 614 патруль-
них виїздів, під час яких на порушни-
ків лісового законодавства складено 2 
адміністративних протоколи за фактом 
незаконного полювання, та 16 адмі-
ністративних протоколів щодо  само-
вільних рубок, відкрито 10 криміналь-
них проваджень по факту самовільної 
рубки лісу.

Ю.В. Черняк, інженер
 з охорони та захисту лісу. 

P.S: З 2019 року за незаконну рубку 
суттєво зростуть штрафи та 
терміни позбавлення волі. Про цю 
інформацію читайте у наступній 
статті.

Чи зберігається субсидія у працюючих пенсі-
онерів?

Часто пенсіонерів вводять в оману, кажучи, що 
субсидію заберуть якщо вони працевлаштують-
ся. Міністр соціальної політики України Андрій 
Рева рекомендує не вірити тим, хто розповсю-
джує таку неправду. Адже єдиний критерій для 
розрахунку розміру субсидії є дохід людини. 
Тому працюючі пенсіонери мають право на суб-
сидію на основі пенсії і заробітної плати. Тим, 
хто перестав працювати, беруть до уваги розмір 
місячної пенсії за місяць, що передує зверненню 
за субсидією. Якщо пенсіонер перестав працюва-
ти, чи вийшов на пенсію, йому потрібно протягом 
місяця з Декларацією звернутися в управління 
соцзахисту і допомогу перерахують з урахуван-
ням лише одного доходу – пенсії.

Чи зберігається право оформити субсидію 
не на всіх прописаних, а лише фактично 
проживаючих у тещі, якщо її зять купив 
машину?

Міністр соціальної політики України Андрій 
Рева пояснює, що якщо теща подає документи 
до Комісії з питань призначення житлових суб-
сидій з проханням надати їй допомогу не на всіх 
прописаних, а лише тих, хто фактично проживає, 
то комісії при райдержадміністраціях та виконко-
мах міських рад повинні справедливо підходити 
до справи. Тобто, якщо зять фактично вже багато 
років проживає далеко від тещі, а вона потребує 
допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, 
то, безумовно, субсидію їй повинні призначити 
без урахування доходів її зятя.

Чи впливає кешбек від банку і депозит на от-
римання субсидії?

Андрій Рева каже, що ні депозити в банку, ні від-
сотки від них, ні кешбек («повернення готівки» 
за кожні X грн, витрачених на покупки по картці  
за те, що ви користуєтеся  картою) не впливають 
на розрахунок розміру субсидії. А от виграш в 
лотереї чи переказ з-за кордону, що перевищує 50 
тис. грн, трактуватиметься органами соціального 
захисту населення як дохід і братиметься до ува-
ги під час розрахунку розміру субсидії.

Чи зберігається право на субсидію у осіб, що 
перебували за кордоном більш ніж 60 днів?

Міністр соціальної політики України Андрій 
Рева каже, що сам факт перебування за кордоном 
не є підставою відмовляти у субсидії якщо лю-
дина:

- отримує в Україні пенсію чи інші офіційні до-
ходи, такі як стипендія, допомога при народжен-
ні дитини,

- перебуває на лікуванні, навчанні чи у відря-
дженні,

декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку відносяться заробітча-

ни, які вправі задекларувати в Україні свої заро-
бітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати 
субсидію.

Також є випадки, коли громадяни України пра-
цюють за кордоном офіційно і сплачують там 
ЄСВ. За посиланням https://www.msp.gov.ua/
content/pensii-gromadyanam.html перелік країн, з 
якими в України є угоди в сфері соціального за-
безпечення та пенсійного страхування.

Тому якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за 
кордоном і підтверджує це документально, суб-
сидію в Україні домогосподарство, в якому він 
зареєстрований, має право отримати на загаль-
них умовах.

Чи потрібно в Декларації відображати свій 
дохід у цифрах?

Міністр соціальної політики України Андрій 
Рева каже, що в розділі 3 Декларації про дохо-
ди у жовтні 2018 року вказуються ЛИШЕ дані 
про види та суми доходів, інформація про які 
відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків та реєстрі застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування за 1-2 квартали 
2018 року. Зокрема, це може бути дохід від здачі 
молока, квартири в оренду, доходи від фрілансу 
чи заробітки за кордоном.

Ні заробітну плату, ні пенсію, ні соціальні ви-
плати відображати не потрібно. Цю інформацію 
управління соціального захисту населення вери-
фікує самостійно.

Чи мають право на субсидію на загальних 
умовах ті громадяни, які здають в оренду пай?

Громадяни, які отримують доходи від паю, вва-
жаються самозайнятими людьми. Тобто за інфор-
мацією, яка надходить від податкових органів, 
вони не є безробітними. Тому для оформлення 
субсидії їм достатньо задекларувати свій дохід 
від паю і сплатити ЄСВ.

Департамент інформації та комунікацій                 
з громадськістю Секретаріату КМУ.

З метою ліквідації поривів, 
які спричиняють витоки води 
на мережах водопроводу, а 
також з метою збереження 
якості води, КП «Славутське 
УВКГ» поетапно замінює 
найбільш зношені та аварій-
ні мережі.

На сьогодні вторинне за-
бруднення - найбільш про-
блемне питання, яке вини-
кає через застарілі мережі 
водопостачання. Це залізні, 
чавунні та азбестоцементні 
труби, а також застаріли вну-
трішньобудинкові мережі.

Наразі працівники УВКГ 
виконують роботи із рекон-
струкції водопровідної ме-
режі на вул. Привокзальна. 
Планується підключити 42 
абоненти. Минулого тижня 
прокладено понад 60 метрів 
нового водогону – поліетиле-
нові напірні труби (ПЕ) діа-
метром 50 мм для подачі води 
людям. Труби ПЕ для подачі 
холодної води можна безпечно 
використовувати в діапазоні 

температур +60°C до -50°С, 
які виготовлюються згідно із 
ДСТУ і відповідають вимогам 
міжнародного стандарту. Тер-
мін їх експлуатації становить 
більше 50 років.

Крім того, минулого тижня 
здійснювали підключення но-
вих абонентів до мережі цен-
тралізованого водопостачання 
на вулиці Козацька, 30. Водо-
гін на цій вулиці прокладено 
трубами ПЕ (поліетиленови-
ми), діаметром 110 мм.

Адміністрація КП «Славут-

ське УВКГ» закликає жителів 
міста своєчасно проводити 
оплату за надані послуги з 
централізованого водопоста-
чання та водовідведення, адже 
без регулярних платежів і на-
лежного фінансування наше 
підприємство не зможе ефек-
тивно проводити модернізацію 
мереж водопроводу та каналі-
зації та інших робіт.

Прес-служба
 Славутського МВК                                   

за інформацією УВКГ.
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