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Ні для кого не секрет, що в останні роки Україна переживає тяжку економічну кризу.  Як на 
мене, більш глибокою є криза духовна. Моральні принципи, слідування законам залишилися, пев-
но, далеко в минулому. Щодня ЗМІ оприлюднюють одну за одною сумні й трагічні новини.

Та все ж лишилися ще люди, котрі намагаються хоча б якось розфарбувати сірі будні й зроби-
ти добро іншим. В газеті неодноразово писали, що працівники ДП «Ніжинське лісове господарс-
тво» створили рекреаційні пункти, де кожен може не просто безкоштовно відпочити, а й набрати-
ся сил, духовних і фізичних, аби далі поринути у вир життя.

Та не так сталося, як гадалося. Спочатку з альтанки та туалету було знято металевий дах, 
розбито стенд, зірвано й забрано дубові лави. Цього зловмисникам виявилося замало. Тепер 
«любителі природи» пішли далі – почали знищувати лісові насадження. На території рекреацій-
ного пункту «Дідове» Новоселицького лісництва зрубано й розпиляно чотири дуби. Це завдало 
лісництву чималих збитків (47 тис. грн..) й тягне за собою не тільки адміністративну, а й криміналь-
ну відповідальність. На місце злочину одразу прибули представники поліції, тож, сподіваємося, 
правопорушники будуть справедливо покарані. 

                                                                                                                           Юлія Стрілець

Поки екологи намагаються пояснити шкоду 
від пластику, а держава не спішить його пере-
робляти, деякі українці намагаються знаходити 
йому користь. Нещодавно в Україні стартувала 
програма збору та утилізації пластикових кри-
шок для подальшої переробки і виготовлення 
протезів та їх частин для бійців АТО. Благодій-
ний фонд «Овес» став ініціатором проведення 
Всеукраїнської акції «Добро жменями». Її за-
сновник Тетяна Руденко переконує: «В такий 
спосіб з’явилася можливість вирішити одразу 
дві проблеми – розібрати накопичене пласти-
кове сміття й допомогти в реабілітації воїнам 
АТО». 

Невже з кришечок можна протези виго-
товляти? – подумає читач. Ні. Ідея акції така: 
учасники збирають  кришки від пластикових 
пляшок і здають їх у визначені точки збору 
сміття; організатори відвозять їх на переробку, 

а виручені кошти направляють на протезуван-
ня військовослужбовців.

Не залишились осторонь акції «Добро жменя-
ми» й учні Безуглівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Зібрано 
близько тисячі кришечок. Найактивнішими учасни-
ками акції були учні 1 та 9 класів. Діти приносили 
кришечки з дому, збирали пластик на території села, 
прибираючи нікому непотрібне сміття (яке фактич-
но лежить у нас під ногами) і направляючи його на 
благу справу. Весь пластик передано до Чернігівсь-
кого обласного педагогічного ліцею у центр волон-
терів у Чернігові, що по вул. Щорса,4-А.

Цей проект хороший тим, що кожен, не-
залежно від свого достатку, може підтримати 
воїнів. І нехай це зовсім незначний вклад, але, 
як говорить народна мудрість: «З миру по нитці 
– голому сорочка!». 

                                            тетяна Струк,
                       учитель початкових  класів 

 благодійна акція

З миру по… кришечці!

 крик душі

За спиляні дуби – кримінальна відповідальність
Напередодні тижня права актова зала ЗОШ №10 зібрала учнів 9-х класів на урок правово-

го виховання під назвою: «Знай та поважай свої права», проведений бібліотекою-філіалом №1 
спільно з працівниками шкільної бібліотеки та учителем правознавства Аллою Кресан. 

На захід запросили прокурора Ніжинської міськрайонної прокуратури Ігоря Сірика та заступ-
ника начальника відділу попередньої роботи з клієнтами Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олену Сербін.

Вступне слово взяла учитель правознавства Алла Олексіївна, після чого передала ініціативу 
учням 9-Б класу: Олександрі Шекері, Захару Бондаренку, Ірині Ющенко, Каріні Бектардієвій. 

Під час виступу школярів на екрані демонструвалася презентація Конвенції ООН про права дити-
ни з фотографіями та музичним супроводом. До слова запросили Ігоря Володимировича. Він розповів 
про те, з якого віку починається кримінальна відповідальність підлітків та за якими статтями караєть-
ся. Учні запитували та отримували чіткі й вичерпні відповіді. Олена Володимирівна вела мову про 
права та обов`язки громадян, активно спілкувалася з присутніми та надавала рекомендації, зокрема 
– у які юридичні установи слід звертатися для вирішення того чи іншого правового питання. 

                                                                                                                    Валентина МалЮга,
                                                                                                                завідуюча філіалом № 1

Всі ми переживаємо зараз нелегкі часи, майбутнє держави та наших близьких у небезпеці. 
На жаль, війна не закінчилась – на сході країни ніжинські бійці продовжують воювати. Вони пот-
ребують безліч необхідних речей, від шкарпеток – до приладів нічного бачення. Але найбільше 
їм потрібна наша любов, підтримка, розуміння. Тому учнівський комітет нашої школи ініціював 
патріотичну благодійну акцію «Підтримай Героя – подаруй йому оберіг» до Дня Святого Миколая 
і запропонував виготовити своїми руками обереги. Ми вважаємо, що вони надзвичайно важливі й 
несуть позитивну енергію, яка здатна захистити людину від ворога.

Так, за моєї ініціативи розпочала роботу майстерня з виготовлення подарунків для українсь-
ких солдатів.  «У кожної людини є свій оберіг. Тому, коли ми їх шили, подумки просили Свято-
го Миколая звернути свій погляд на схід України і захистити солдатів», – зізнаються школярі. 
Навчити дітей виготовляти обереги допомогла вчитель трудового навчання Світлана Шевчун.  
Під її керівництвом дітлахи за півгодини з невеличкого клаптика тканини вишивали рушничок із 
українським орнаментом та прапорцем, щоб частинка України завжди була з нашими захисника-
ми. А 8-класники стали ініціаторами акції «Браслет нескорених» із виготовлення жовто-блакитних 
браслетів для воїнів. Відвезти ці талісмани до військових пообіцяли волонтери. 

Наш педагогічний колектив сприяє патріотичному вихованню юного покоління. Завдяки спів-
праці з волонтерами діти разом із батьками вдома збирають теплі речі, продукти харчування. Але 
школярам хотілося щось зробити власноруч. Отож, сподіваємося, що обереги, створені дитячими 
руками, зігріють воїнів душевним теплом, оберігатимуть їх від ворожих куль та допоможуть здобу-
ти перемогу і мир для нашої країни.

                                                                                                               Оксана кОСтЮченкО, 
                                           заступник директора з виховної роботи Перемозької ЗОШ І-ІІІ  ст.

Ось-ось розпочнуться но-
ворічні свята: звідусіль лину-
тиме веселий гамір, яскраво 
палахкотітимуть прикрашені 
вітрини магазинів, у повітрі 
відчуватиметься приємний 
запах мандаринів… Та все ж 
головним атрибутом було і ли-
шається зелене деревце яли-
ни чи сосни. Ось тут і постає 
дилема: яку ж красуню обрати 
– штучну чи живу?

Якщо дослухатися до еко-
логів, краще зупинитися на 
першій, і таким чином зроби-
ти свій внесок у збереження 
лісів, охорону природи та бо-
ротьбу зі змінами клімату. Але 
ж чи справді такий вибір буде 
єдино вірним?

Це питання досить дис-
кусійне, та все ж спробуємо 
розібратися. Канадськими 
вченими було проведене 
наукове дослідження, у ре-
зультаті якого з’ясувалося, 
що вплив штучної ялинки на 
кліматичні зміни та висна-
ження природних ресурсів є 
втричі вищим, ніж живої, що 
пов’язано з її хімічним вироб-
ництвом та утилізацією. Біль-

ше того, лише використання 
однієї і тієї ж штучної красуні 
понад 20 років мінімізує її не-
гативний вплив на навколиш-
нє середовище. 

Звернути увагу варто і на 
те, що більшість з них виготов-
ляють із дешевої сировини, 
що може викликати алергію. 

Що ж стосується лісо-
вих ялинок, потрібно завжди 
пам’ятати найголовніше: НІ-
КОЛИ НЕ КУПУВАТИ ЇХ НА 
СТИХІЙНИХ РИНКАХ! Саме 
в таких випадках наноситься 
величезна шкода екосистемі, 
бо заради матеріального 
збагачення деякі люди здатні 
вирубати цілі масиви лісових 
насаджень.

Єдине правильне рішення 
– це придбати новорічну кра-
суню у лісовому господарстві, 
яке має спеціально відведені 
плантації, де вирощують зе-
лені деревця саме для таких 
цілей. Наперед їх не зрубу-
ють, а продають у залежності 
від попиту споживачів, попе-
редньо поставивши тавро та 
повісивши спеціальну бирку.

Окрім того, ціни на такі 

ялинки чи сосни лишилися 
майже на рівні минулого року, 
що, погодьтеся, досить таки 
приємно. До інших переваг 
відносимо і місцевого вироб-
ника, що сприяє додатковим 
надходженням до бюджетів, 
і використання «відпрацьова-
них» ялинок як екологічного 
палива, і, безперечно, 7 років 
кисню в атмосферу, який ви-
робляється зеленими дерев-
цями, спеціально вирощеними 
для новорічних потреб. 

Тож, шановні прихильни-
ки живих новорічних красунь, 
будьте свідомими, не купуйте їх 
на стихійних ринках, тим самим 
підтримуючи незаконну вируб-
ку лісів і знищення природи!

Ніжинське лісове гос-
подарство та його підрозді-
ли (Вертіївське, Мринське, 
Носівське, Іржавське, Кобиж-
чанське, Новоселицьке, Ко-
ляжинське та Дроздівське) 
гостинно запрошують на своє 
подвір’я, де на вас чекає ба-
гатий вибір запашних новоріч-
них атрибутів, спеціально 
підготовлених для ваших за-
тишних домівок!

Вчора відсвяткував день народження директор ДП «Ні-
жинський лісгосп» Юрій Віталійович БОлОХОВець.

Шановний Юрію Віталійовичу!
Прийміть сердечні вітання з нагоди дня народження! Ба-

жаємо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, яскравих ус-
піхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день 
буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і 
гарний настрій стануть запорукою Вашого процвітання. 

Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, ро-
зуміють та допомагають колеги, минають негаразди та 
непорозуміння. Хай доля збагачує життєвою мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю сьогодення, даруючи 
незрадливу вдачу, вірних і надійних друзів.

Миру, злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі!
З повагою, кОлектиВ ДП «ніжинСький ліСгОСП»

Дитина має право жити на землі,
Творити, дихати, учитись.
Примножувать багатства всі її,
Своєю Україною гордитись. 

У дитячій бібліотеці-філіалі № 3 Ніжинсь-
кої централізованої бібліотечної системи від-
булася бесіда-діалог «З дитинства знай свої 
права». Відбулося цікаве та змістовне спілку-
вання зі спеціалістом першої категорії відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 
Ніжинського міжрайонного управління юстиції 
Наталією Адаменко. З великим задоволенням 
діти взяли участь у ситуаційних іграх на чолі з 
правознавцем. А наприкінці заходу учні разом 
загадали спільне бажання – «Щоб був мир і 
щасті в кожній родині та в Україні!»

                                           ніна руДенкО,
                             бібліотекар філіалу № 3

обереги від перемоЗьких школярів – воїнам ато

урок правового виховання

З дитинства ЗнаЙ свої права

 нам пишуть

 напередодні свята

новорічна ялинка: жива чи штучна?

Щирі вітання від колективу!

ДП «ніжинське лісове господарство» гарантує грошову винагороду за достовірну 
інформацію, яка допоможе у затриманні лісокрадіїв. 

телефонуйте 0674613269 Володимир Володимирович.
конфіденційність та винагорода гарантовані.

увага! роЗшук крадіїв лісу!
винагорода до 5 тис. грн.!


