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Чернігівська лікарня №2 – із сучас-
ним рентген-апаратом. Посприяли 
виділенню трьох мільйонів гривень 
нардепи від Радикальної партії Олег 
Купрієнко та Олексій Кириченко. На 
відкриття цифрового рентген-комп-
лексу до Чернігова завітав Лідер РПЛ 
Олег Ляшко.

Головний лікар другої міської лікарні Чер-
нігова Володимир Фаль не знаходить слів 
для вдячності. Нарешті застаріле тридцяти-
річне рентгенологічне обладнання замінив 
сучасний цифровий рентген-апарат.

За словами Володимира Фаля, мину-
лого року, під час святкових заходів з нагоди 
25-річчя лікарні, народні депутати від Ради-
кальної партії Олег Купрієнко та Олексій 
Кириченко пообіцяли посприяти виділенню 
коштів на придбання нового сучасного об-
ладнання для рентген-кабінету. До кінця року 
три мільйони гривень надійшли на рахунок 
медичного закладу, а після тендерних про-

цедур лікарня отримала сучасний цифровий 
рентген-комплекс.

«На Заході медична техніка оновлюється 
кожні п’ять років не через те, що виходить із 
ладу, а через те, що з’являються більш су-
часні моделі, – каже Олег Ляшко. – У цій 

лікарні, як і в більшості по Україні, рентген-
апарату – три десятиліття! Так не повинно 
бути. Ми маємо забезпечувати лікарні сучас-
ною технікою, яка допоможе виявляти хво-
роби на ранніх стадіях та вчасно їх лікувати. 
Медичні послуги мають бути доступними для 
всіх. Тому ми добиваємося безкоштовних 
медобстежень для наших громадян».

Олег Ляшко звернув увагу ще й на таку 

важливу річ, як місце виробництва придбаної 
системи. Її виготовлено в Україні, а це озна-
чає, що виділені кошти посприяли не лише 
одному медичному закладу окремого міста, 
а й всій галузі.

«Імпортний прилад коштував би сім міль-
йонів гривень, а наш, вітчизняний, всього 
три, – сказав Лідер Радикальної партії. – Ку-
пувати українське – дешевше і вигідніше для 
економіки».

Нова система дає змогу отримувати більш 
якісні результати дослідження, і при цьому їх 
не обов’язково роздруковувати – можна за-
писати на диск, що значно здешевлює про-
цедуру. Тепер 500 тисяч пацієнтів на рік 
зможуть проходити якісне обстеження.

Під час зустрічі з медичним персоналом 
лікарні Олег Ляшко запевнив, що він і його 
команда роблять усе, аби підняти медичну 
галузь на той рівень, коли українці зможуть 
отримувати якісне лікування не за кордоном, 
а в Україні, а медики – достойну оплату праці.

«Перебуваючи в Чернігові, на жаль, пе-
реконався, що програма «Доступні ліки» 
насправді погано працює, бо ліки – недо-
ступні для більшості українців, – зауважив 
Лідер РПЛ. – Хворі бабусі з шостої ранку ви-
глядають безкоштовні таблетки… Як можна 
так знущатися над людьми? Саме тому ми 
добиваємося зниження цін на всі ліки! Для 
цього пропонуємо обмежити їх рентабель-
ність, відновити державне регулювання цін 
та скасувати ПДВ на медикаменти. За під-
робку ліків вимагаємо встановити жорстку 
кримінальну відповідальність – до 10 років 
тюрми, бо продавати людям крейду за такі 
шалені гроші аморально. Окрім того, доби-
ваємося розширення програми «Доступні 

ліки» за рахунок ліків від онкології та антибі-
отиків і вимагаємо жорсткого контролю за її 
виконанням. Потрібна справжня медична ре-
форма – доступне і якісне лікування, а не зну-
щання над хворими, яке ми бачимо».

Депутат обласної ради, керівник обласної 
організації Радикальної партії Олега Ляшка 
Олег Авер’янов доручив керівництву кому-
нальної аптеки виправити проблему – від-
пускати пільгові ліки в повному обсязі, не 
через одне віконце.

«Радикальна партія не говорить, а робить. 
Пообіцяли новий корпус в онкодиспансері 
– зробили, пообіцяли рентген-комплекс – 
зробили. Це реальні кроки, які об’єднують і 
надихають, дають змогу лікарям працювати 
й надавати якісну допомогу», – зазначив 
Олег Авер’янов.

Нагадаємо, в середині травня Олег Ляшко 
відкривав новий корпус радіологічного від-
ділення для лінійного прискорювача в Чер-
нігівському обласному онкодиспансері. На 
реалізацію проекту було витрачено 103 
мільйони гривень. Кожну десяту гривню за-
лучила Радикальна партія. Встановленням 
лінійного прискорювача та закупівлею рент-
ген-апарата справа не закінчується. Вже 
передбачено кошти на реконструкцію раді-
ологічного відділення, де замість застарі-
лого обладнання буде встановлено ще один 
лінійний прискорювач, але меншої потуж-
ності, завданням якого буде радіотерапія. 
Олег Ляшко першим запропонував допо-
могу, адже турбота про здоров’я українців – 
це ті реальні справи, які робить Радикальна 
партія.

Святослав ЖОЛУДЬ

Завдяки Радикальній партії в Чернігівській лікарні №2 
з’явився сучасний рентген-апарат

ПОЗИЦІЯ

Олег Ляшко, Володимир Фаль та Олег 
Авер’янов оглядають новий рентген-комплекс

Мешканці Ніжина обурені тим, що 
довго не можуть дочекатися маршру-
ток. Більшості пасажирів доводиться 
добиратися додому або пішки, або ж 
витрачати чималі гроші на таксі. Дехто 
з містян висловлює думку про те, що 
таким чином монополісти намагаються 
тиснути на ніжинців, аби все ж «про-
штовхнути» підвищення тарифу до 5 
гривень 50 копійок.

Навчають покори?
«Донька чекала маршрутку № 8 дуже 

довго і спізнилася на майданчик. Я не знаю, 
хто це робить, але вони вже реально діс-
тали своїми інтригами, – обурюється меш-
канка Ніжина Юлія Славіна. – Ось чому до 
нас відмовляються їхати іноземні туристи! Я 
хочу особисто подивитися в очі організатору 
чи організаторам цього дійства, – продовжує 
жінка. – У мене троє дітей, і якби мій чоловік 
дізнався, скільки грошей я змушена витра-
чати на таксі, то точно вигнав би з дому».

Олексій Безстуженко обурений тим, 
що вже третій день поспіль від залізничного 
вокзалу не ходять вечірні маршрутки. Це ви-
кликає дискомфорт у тих ніжинців, які їздять 
на заробітки до Києва і повертаються пізно 
ввечері.

«Раніше під нічну електричку о 23:20 хо-
дили маршрутки за трохи завищеним та-
рифом. Робочий люд роз’їжджався по 
домівках, – каже він. – Таксист розповів, що 
два перевізники ділять між собою маршрути, 
адже нещодавно поліція «накрила» кількох 
нелегальних перевізників. Причому «відпра-
цювання» нічних візників ще триває. Мовляв, 
прийшло замовлення зі столиці».

Ніжинець розповідає про те, що днями 
зранку страйкували перевізники, в резуль-

таті люди змушені були добиратися пішки 
або ж винаймати таксі.

«Так місцеві транспортні монополісти 
проводять «виховні» заходи, щоб пока-
зати ніжинцям, хто в домі господар, – каже 
В’ячеслав Лозовий. – У цьому випадкові 
було б добре, якби провели реальний кон-
курс серед перевізників».

Дехто припускає, що безлад у сфері місь-
ких пасажирських перевезень замовили у 
міськвиконкомі.

«Це 100 відсотків замовлення виконкому, 
бо саме там засіли наші «любі друзі» переві-
зники Шалай (власник компанії-перевізника 
ТОВ «Пассервіс») і компанія! Маємо наочну 
помсту громаді за протидію введенню нових 
тарифів на перевезення, – переконаний міс-
тянин Юрій Лабутенко. – Скільки ще ніжин-
ська громада буде терпіти знущання над 
нею?».

«Неофеодалізм просто якийсь, – підхо-
плює Владислав Бучин. – Негайно потрібні 
системні рішення! За умови чесної конку-
ренції ринок сам себе відрегулює – люди 
платитимуть більше за проїзд у комфортних 
умовах, а «скотовози», які розвалюються на 
ходу, будуть без пасажирів».

Якщо відмовляються возити, 
треба розривати договір
Ситуацію коментує член громадської 

ради при Чернігівській облдержадміністра-
ції, керівник групи «Стан пасажирських пере-
везень» Валерій Марченко: «Між міською 
радою та перевізниками укладені договори, 
де прописано все: вартість, інтервал, ча-
сові рамки, кінцеві пункти, кількість автобу-
сів на маршрутах. Страйк перевізників – це 
однозначне порушення умов договору. Не-
вихід вчасно на маршрут – це порушення. 
За ці порушення передбачені конкретні по-
карання – від штрафів аж до розірвання до-
говорів. Якщо перевізник недобросовісний і 
цьому є докази, то виконком має розірвати 
договір і оголосити конкурс. Недопуск на 
цей конкурс учасників з інших міст є неза-
конним і свідчить про певний лобізм з боку 
міської влади».

Валерій Марченко розповідає, що гро-
мадська рада при Чернігівській ОДА надси-
лала запити на адресу Ніжинського міського 
голови з проханням надати копії договорів 
із перевізниками, однак відповіді так і не 
дочекалась.

Як стало відомо, наразі у Ніжині послуги 
з міських пасажирських перевезень нада-
ють три перевізники – ТОВ «Пассервіс», ПП 
«Омнібус Н» та ФОП Супруненко І.В. ТОВ 
«Грааль», який донедавна обслуговував 
11-й, 12-й і 13-й маршрути, від зими пішов 
з ринку. Виконком розірвав із ним договір.

Відповідно до графіку міських маршрутів, 
затвердженого заступником міського голови 
Ніжина, рух пасажирського транспорту в Ні-
жині розпочинається у проміжку 6-6:30 ранку. 
Закінчують перевозити ніжинців о 22:50. Тож 
жодного «нічного» графіку не існує.

Експерт переконаний, що з нічних елек-
тричок ніжинців забирали «нелегали», які 
возили пасажирів на свій страх і ризик. Гра-
фік та ціну за проїзд вони, очевидно, визна-
чали самостійно та узгоджували між собою. 
Зрозуміло, що боротьба з нелегальними пе-
ревізниками – це прямий обов’язок право-
охоронців. Разом із тим, якщо кілька тисяч 
ніжинців щодня пізно повертаються зі сто-
личних заробітків, їхня потреба у громад-
ському транспорті має бути врегульована. 
Люди готові навіть доплачувати за нічні 
маршрутки і жодним чином не засуджують 
«нелегалів».

«Так, вони їздять нелегально, але якби 
їх не було, то тисячі ніжинців, які працюють 
в Києві, не змогли б вчасно потрапити на 
роботу, – каже Олег Чорний. – Це – недо-
працювання транспортного відділу міськ-
виконкому, оскільки вони не продумали, чим 
будуть наші земляки добиратись рано вранці 
та пізно ввечері до залізничного вокзалу і 
назад».

Залишається тільки здогадуватись, чи 
почує міська влада думку містян. Як пока-
зує практика, у Ніжині чиновники дослухову-
ються тільки до голосу вулиці.

Віталій НАЗАРЕНКО

КОНФЛІКТ

Ніжинці обурені свавіллям перевізників Бібліотека 
Короленка 
вийшла «в люди»

«Бібліотека під зеленими вітри-
лами» – саме під такою назвою 
Чернігівська обласна бібліотека 
ім. Короленка відкрила вже тради-
ційний літній читацький зал. Про-
сто неба, прямо перед будівлею. 
Кожен перехожий має змогу запи-
сатися до бібліотеки чи взяти по-
читати вподобану книжку. В такому 
режимі бібліотека буде працювати 
до кінця літа.

Організатори таким чином хочуть 
змінити стереотип, що бібліотека – це 
тільки книгозбірня. Сьогодні бібліотека 
– це соціокультурний центр громади 
міста, де відбувається дуже багато за-
ходів для розвитку особистості. І такий 
формат роботи бібліотеки допомагає 
популяризувати книги і залучати читачів. 
Адже у жителів та гостей міста з’явилася 
можливість ознайомитися з послугами 
бібліотеки, переглянути цікаві газети та 
журнали, новинки літератури з декора-
тивно-прикладного мистецтва, музики, 
журналістики із фондів книгозбірні та за-
писатися до бібліотеки, перебуваючи на 
свіжому повітрі, навіть не заходячи до її 
будівлі.

«Наша бібліотека на свіжому повітрі 
працюватиме з понеділка по четвер із 
11-ї до 15-ї години. Тут можна буде за-
писатися, взяти книжки, почитати і про-
сто відпочити, – розповідає головний 
бібліотекар відділу документів із гума-
нітарних наук бібліотеки ім. Короленка 
Наталія Утиро. – Перелік запропоно-
ваної літератури досить великий. У нас 
зібрані одні з кращих українських і світо-
вих видань».

Марія ПУЧИНЕЦЬ
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