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Із засідання сесії обласної ради Новини. Кримінал

Привалило деревом 

До реанімаційного відділення Прилуць-

кої ЦРЛ було госпіталізовано непритом-

ного 52-річного жителя села Товкачівки 

з діагнозом «політравма, закрита череп-

но-мозкова травма, забій головного моз-

ку, перелом кісток носа». Згодом його бу-

ло доставлено до нейрохірургічного відді-

лення Чернігівської обллікарні.

Слідчо-оперативна група на місці події 
встановила, що потерпілий спільно із 24-річ-
ним і 39-річним односельцями у приватному 
господарстві місцевого жителя спилювали де-
рево, під час падіння якого чоловік і отримав 
травми.

Молочний контрафакт «не пройде»

Співробітники Служби безпеки України 
під процесуальним керівництвом прокура-
тури припинили на Чернігівщині діяльність 
підпільного цеху з виготовлення контра-
фактної молочної продукції.

Правоохоронці встановили, що нелегаль-
не виробництво організував у Ніжині місце-
вий підприємець. Цех працював в орендова-
них складських приміщеннях у промисловому 
районі міста. Ділок виготовляв фальсифікат 
відомого іноземного бренду в антисанітар-
них умовах, використовуючи відходи молочної 
продукції невідомого походження.

Співробітники спецслужби задокументу-
вали, що цех щодоби випускав у середньому 
тонну готової продукції, яку зловмисник реалі-
зував торговельним мережам по всій терито-
рії України.

Під час обшуків на нелегальному виробни-
цтві оперативники СБ України спільно з полі-
цією виявили обладнання для виготовлення 
фальсифікату, ємності з небезпечними хіміч-
ними речовинами, пакувальний матеріал та 
понад триста ящиків готової продукції загаль-
ною вартістю майже мільйон гривень.

Наразі проводяться невідкладні заходи для 
вилучення з торговельних мереж контрафакт-
ного товару. Триває досудове слідство.

23 лютого відбулася восьма сесія об-
ласної ради сьомого скликання, на якій 
було розглянуто майже 70 питань.

Приємна новина на початку її засідан-
ня: за багаторічну сумлінну працю та з на-
годи ювілею Ігор Вдовенко та Валерій Ку-
ліч вручили спільну Почесну грамоту об-
ласної ради та обласної державної адміні-
страції Парафіївському селищному голові 
об’єднаної територіальної громади Вален-
тині Карпенко.

Першим питанням депутати заслуха-
ли публічний звіт голови ОДА Валерія Кулі-
ча за підсумками роботи у 2016 році (його 
текст друкується окремо в «ДП») і схвалили 
його. Так само було схвалено і звіт про вико-
нання обласного бюджету та витрачання ко-
штів резервного фонду обласного бюджету 
за 2016 рік, який представив директор Де-
партаменту фінансів облдержадміністрації 
Валерій Дудко. 

Сесією також було затверджено звіти 
про результати проведення моніторингу та 
з оцінки результативності виконання Пла-
ну заходів Стратегії сталого розвитку Черні-
гівської області на період до 2020 року і під-
сумки реалізації торік. Також рішенням ради 
були внесені зміни до проекту перспектив-
ного плану формування територій громад 
Чернігівської області. Ці зміни стосуються 7 
ОТГ: Бобровицької міської, Новобасанської 
сільської Бобровицького району, Борзнян-
ської міської, Плисківської сільської Борз-
нянського району, Куликівської селищної, 
Носівської міської та Калинівської сільської 
Носівського району.

Обласні обранці ухвалили й низку галу-
зевих програм, у їх числі ті, реалізація яких 
спрямована на боротьбу з онкологічними 
захворюваннями, активізацію національ-
но-патріотичного виховання молоді, забез-
печення гендерної рівності та протидії тор-
гівлі людьми, фінансування у нинішньому 
році робіт з будівництва, реконструкції, ре-
монту та утримання автомобільних доріг за-
гального користування державного та міс-
цевого значення. Також було прийнято Про-
граму фінансової підтримки членів сімей за-
гиблих учасників антитерористичної опера-
ції на спорудження надгробка. На виконання 
заходів цього документа планується виділи-
ти 2 мільйони 980 тисяч гривень.

Наступні питання, внесені на розгляд се-
сії, стосувалися  питань агропромислового 
комплексу, екології, природокористування 
та земельних відносин. 

Підтримка більшістю голосів рішення 
про передачу у довгострокове безоплат-
не користування пам’ятки архітектури доз-
волить релігійній громаді Української Пра-
вославної Церкви Київського патріархату 
здійснювати богослужіння у Вознесенській 
церкві Козельця, котра є пам’яткою архітек-
тури національного значення і перебуває у 
комунальній власності обласної ради й на 
балансі управління містобудування та архі-
тектури облдержадміністрації.

Дискусію в сесійній залі викликав про-
ект рішення про передачу в оперативне 
управління навчальному закладу «Чернігів-
ський базовий медичний коледж» Чернігів-
ської обласної ради будівлі, що розташова-
на у Чернігові по вул. Осипенко П., 2-а. Та, 
розглянувши звернення комунального лі-
кувально-профілактичного закладу «Черні-
гівська обласна дитяча лікарня», депутати 
припинили право оперативного управління 
та вилучили у обласної дитячої лікарні будів-
лю гуртожитку й передали його в оператив-
не управління навчальному закладу «Черні-
гівський базовий медичний коледж» облас-
ної ради.

З метою підняття престижу обласної 
премії імені Михайла Коцюбинського було 
внесено зміни до рішення обласної ради від 
27 листопада 2003 року «Про обласну пре-
мію імені Михайла Коцюбинського» та збіль-
шено розмір премії з п’яти до десяти тисяч 
гривень.

На пленарному засіданні народні обран-
ці Чернігівщини ухвалили Звернення до ви-
щих органів державної влади щодо недопу-
щення продажу земель сільськогосподар-

ського призначення, необхідності приско-
рення розгляду законопроекту № 5240 від 
07.02.2017 р., яким пропонується продов-
жити підготовку молодших спеціалістів у 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до 2020 року, ко-
ли буде остаточно законодавчо врегульо-
ваний статус технікумів і коледжів у систе-
мі вищої освіти України. Депутати вислови-
лися за необхідність перегляду соціально-
го нормативу користування житлово-кому-
нальними послугами, а також про зняття з 
розгляду проекту постанови НКРЕКП, яким 
передбачається введення непомірно ве-
ликої вартості приєднання споживачів до 
електромереж.

ЖУРНАЛІСТИ ЗАПИТУВАЛИ

Після закінчення сесії обласної ради го-
лова ОДА Валерій Куліч та голова обласної 
ради Ігор Вдовенко традиційно поспілку-
валися з журналістами.

– Валерію Петровичу, які конкретно змі-
ни внесені до перспективного плану форму-
вання територій громад Чернігівщини? 

– Як ви знаєте, свого часу ми прийня-
ли перспективний план, до якого входила 
81 об’єднана територіальна громада. Однак 
на практиці, коли відбувається таке об’єд-
нання, деякі сільські та селищні ради вхо-
дять, а деякі – ні… Отож реальне об’єднан-
ня не відповідає початковому плану – жит-
тя вносить свої корективи. Тож зі створен-
ням нових об’єднаних територіальних гро-
мад ми й вносимо зміни до перспективного 
плану. Зокрема, мова йшла про Новобасан-
ську громаду на Бобровиччині. Хоча решта 
Бобровицького району не хотіла, щоби ця 
громада від них відділялася. Проте Ново-
басанська громада наполягала на своєму 
утворенні – таке бажання мешканців. Тому 
відповідно депутати підтримали її створен-
ня, – пояснив Валерій Куліч.     

– Ігорю Станіславовичу, депутати об-
ласної ради ухвалили рішення про пере-
дачу гуртожитку в оперативне управління 
Чернігівському базовому медичному коле-
джу. Та люди, котрі там мешкають не один 
рік, стурбовані, що їх тепер можуть звідти 
виселити…

– Статус гуртожитку і цього навчально-
го закладу не змінюється, як не змінюєть-
ся і статус людей, які там мешкають. Чому 
ж їх мають виселити?! Депутат обласної ра-
ди, головний лікар обласної дитячої лікарні 
Олександр Карета дав аргументоване, ви-
важене пояснення з цього питання. І, ви ба-
чили, більшість депутатів рішення ухвалила. 
Я теж переконаний, що таке рішення пра-
вильне, в інтересах жителів Чернігівщини, – 
наголосив Ігор Вдовенко. 

– Валерію Петровичу, питання щодо ва-
шої ініціативи – будівництво та ремонт доріг 
за кошти бюджету й бізнесу. Є вже конкрет-
ні результати такої ініціативи?

– До мене звернувся відомий аграрій, 
Герой України Леонід Григорович Якови-
шин, із такою пропозицією. От є дорога між 
Бобровицею і Козельцем, сумновідома жи-
телям. Потрібно її відремонтувати! Леонід 
Григорович запропонував частину цієї доро-
ги, що в Бобровицькому районі, відремонту-
вати коштом ТОВ «Земля і воля». Відповід-
но на Козелеччині цю дорогу, іншу її части-
ну, мають ремонтувати за бюджетні кошти. 
Звичайно, ми пішли назустріч, бо пропози-
ція справді цікава. Таким чином, ми спіль-
но відремонтуємо цю дорогу – і проблему 
буде вирішено! І це – приклад такого спів-
робітництва бізнесу та держави для покра-
щення якості доріг. Виходить, що ми дорогу 
відремонтуємо вдвічі дешевше – за рахунок 
залучення коштів бізнесу, в даному випадку 
– сільгосппідприємства «Земля і воля», яке 
очолює Леонід Яковишин. 

– Це – чудово! 
– Отож ми підтримуватимемо такі ініці-

ативи місцевих бізнесменів. Адже якісні до-
роги потрібні всім! А ремонт їх, як ви знає-
те, обходиться дуже дорого… От і в депутат-
ських запитах, які сьогодні звучали на сесії – 
ви бачили, скільки там питань, пов’язаних са-
ме зі станом доріг!.. Тому, в першу чергу, ми 
надаватимемо пріоритети тим, хто запропо-
нує таку взаємовигідну співпрацю держави 
та бізнесу. І, якщо місцева громада виділяє 
певну суму коштів і готова взяти участь у ре-
монті, ми, безумовно, будемо першочергово 
надавати кошти саме туди. Бо ми просто та-
ким чином відремонтуємо значно більше на-
ших доріг, – підкреслив Валерій Куліч.

– Валерію Петровичу, ви дуже багато зу-
стрічаєтеся з мешканцями всієї Чернігівщи-
ни. На що найбільше скаржаться люди, на 
які проблеми?

– Більшість питань, 90 відсотків, – це 
побутові проблеми. Скажімо, хтось кудись 
звертався із заявою і невдоволений відпо-
віддю… Тобто здебільшого це особисті про-
блеми, які люди хочуть вирішити, – відповів 
Валерій Куліч. 

– Немало й земельних питань, – додав 
Ігор Вдовенко. – Це сьогодні дуже хвилює 
людей, особливо сільських мешканців!

– На кожній сесії обласної ради депута-
ти ухвалюють звернення до Верховної Ра-
ди. Скажіть, будь ласка, це має якісь пози-
тивні результати? Є якась реакція звідти?  

– Це запитання більше, напевне, до Вер-
ховної Ради… Так, є відповіді… Взагалі, Вер-
ховна Рада може й повинна реагувати при-
йняттям відповідних законів. Звісно, ці пи-
тання розглядаються у парламентських ко-
мітетах. Тому, безумовно, цікаво запитати 
у народних депутатів України про ті запи-
ти, які до них надходять із обласної ради. Як 
депутати нашого парламенту діють, отри-
мавши їх, відповідно до чинного законодав-
ства?.. – посміхнувся Валерій Куліч. 

Про дороги, онкопрограму, медичний 
гуртожиток, премію імені Коцюбинського 

та долю Вознесенської церкви у Козельці…

Стор. 4

ДОХОДИ

Загальний обсяг доходів обласно-
го бюджету за 2016 рік склав 4 331,4 
мільйона гривень (102,5% до річних 
бюджетних призначень). У порівнянні 
з 2015 роком доходи зросли на 899,9 
мільйона гривень, або на 26,2%.

З Державного бюджету отрима-
но 3 696,7 мільйона гривень субвен-
цій і дотацій, із інших бюджетів облас-
ті – 1,3 мільйона гривень субвенцій на 
виконання інвестиційних проектів, із 
Черкаського обласного бюджету – 1,1 
мільйона гривень субвенції на утри-
мання об’єктів спільного користування 
(Чернігівської обласної психоневроло-
гічної лікарні).

До загального фонду бюджету на-
дійшло 480,1 мільйона гривень влас-
них доходів (без трансфертів), що ста-
новить 109,9% річних призначень і біль-
ше надходжень минулого року на 131,9 
мільйона гривень (+37,9%).

У тому числі податку на доходи фі-
зичних осіб отримано в сумі 353,1 міль-
йона гривень, рентної плати за викори-
стання природних ресурсів – 60 міль-
йонів гривень, податку на прибуток під-
приємств – 32,8 мільйона гривень, пла-
ти за надання адміністративних послуг 
– 18,5 мільйона гривень тощо.

До спеціального фонду бюджету 
надійшло власних доходів (без тран-
сфертів) у сумі 152,2 мільйона гри-
вень, що більше на 39,4 мільйона гри-
вень (+34,9%), ніж у 2015 році. З них 
власні надходження бюджетних уста-
нов (платні послуги, благодійні вне-
ски, гранти й дарунки тощо) станови-
ли 128,6 мільйона гривень, збільшили-
ся на 16,2 мільйона гривень (+14,4%).   

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету за 
2016 рік виконано в обсязі 4 323 міль-
йони гривень (майже на 100% до пла-
ну) Це більше, ніж у 2015 році, на 954,2 
мільйона гривень (+28,3%).

Видатки загального фонду (з тран-
сфертами) склали 4 073,3 мільйона 
гривень, зростання становить 872,8 
мільйона гривень, або +27,3%.

Без трансфертів, переданих із об-
ласного бюджету іншим бюджетам, ви-
датки загального фонду здійснені в сумі 
1 123,3 мільйона гривень. У галузевій 
структурі на освіту припадає 28,2% всіх 
видатків, охорону здоров’я – 47,9%, 
соціальний захист і соціальне забезпе-
чення – 10,1%, культуру – 6,7%, інші га-
лузі – 7,1%. За економічною класифі-

кацією бюджету питома вага видатків 
на оплату праці склала 64,4%, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 
10,3%, продукти харчування й медика-
менти – 11,8%, соціальне забезпечен-
ня – 1,9%, інші видатки – 11,6%.

Видатки спеціального фонду стано-
вили 249,7 мільйона гривень (зросли 
порівняно з 2015 роком на 81,4 мільйо-
на гривень, або в 1,5 разу). З них 140,2 
мільйона гривень (56,1%) направлено 
на капітальне будівництво та ремонт, 
реконструкцію, придбання обладнання 
(видатки розвитку). Загалом у всіх міс-
цевих бюджетах області капітальні ви-
датки склали 755,3 мільйона гривень, 
що на 393,5 мільйона гривень, або у 2,1 
разу більше, ніж у попередньому році. 

За видатками обласного бюджету 
кредиторської заборгованості на кінець 
2016 року взагалі не допущено. У ціло-
му в місцевих бюджетах області, без 
урахування державних боргів за пільги 
і житлові субсидії, досягнуто наймен-
шої впродовж останніх років заборго-
ваності – лише 0,5 мільйона гривень. 
У 2015 році вона складала 14,7 мільйо-
на гривень, у 2014 році – 84,7 мільйона 
гривень. Уперше з 2012 року заробіт-
на плата працівникам бюджетних уста-
нов районів і міст за грудень виплачена 
у повному обсязі.

КРЕДИТУВАННЯ

На реалізацію заходів обласної про-
грами підтримки індивідуального жит-
лового будівництва на селі «Власний 
дім» використано 3,9 мільйона гри-
вень (укладено 82 кредитні договори), 
програми підтримки розвитку житлово-
го кредитування молоді – 1,1 мільйона 
гривень (три кредитні договори). 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

До обласного бюджету надійшло 
31,8 мільйона гривень базової дотації з 
Державного бюджету (100% до плану), 
стабілізаційної дотації з Держбюджету 
– 72 мільйони гривень (100%), субвен-
цій з усіх бюджетів – 3 595,3 мільйона 
гривень (99,9%).

Зокрема, на здійснення заходів з 
виконання державних програм соці-
ального захисту населення надійшло з 
Держбюджету, перераховано бюдже-
там районів і міст та освоєно 2 727,4 
мільйона гривень субвенцій, що біль-
ше у порівнянні з 2015 роком на 1 034,1 
мільйона гривень (+61,1%). 

Освоєння субвенції з Державного 
бюджету на придбання медикаментів 
та виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допо-

моги склало 4,7 мільйона гривень, ос-
вітньої субвенції (з урахуванням її не-
використаного залишку на 1 січня 2016 
року) – 265,8 мільйона гривень, ме-
дичної субвенції (з урахуванням залиш-
ку на 1 січня 2016 року) – 569,4 міль-
йона гривень, на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, грошового забезпечення за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийом-
них сім’ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною» – 21 мільйон гривень, на 
проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських го-
лів – 3,1 мільйона гривень.  

За рахунок медичної субвенції на 
забезпечення хворих діабетом препа-
ратами інсуліну та цукрознижувальни-
ми препаратами районам і містам пе-
рераховано з обласного бюджету 23,8 
мільйона гривень трансфертів, на ліку-
вання жителів міста Чернігова методом 
гемодіалізу – 16,2 мільйона гривень.

Субвенцію з Держбюджету на 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих тери-
торій використано в обласному бюдже-
ті в сумі 19 мільйонів гривень (загалом 
по області – 92,1 мільйона гривень) на 
капітальний ремонт, реконструкцію, бу-

дівництво об’єктів соціально-культур-
ної сфери. Крім того на такі цілі направ-
лено 81,4 мільйона гривень (із них в 
установах обласного підпорядкування 
– 20,5 мільйона гривень) коштів Дер-
жавного фонду регіонального розвитку. 

Субвенція на будівництво (при-
дбання) житла для сімей загиблих вій-
ськовослужбовців, які брали безпо-
середню участь в антитерористичній 
операції, а також для інвалідів I-II груп 
із числа військовослужбовців, які бра-
ли участь у зазначеній операції та по-
требують поліпшення житлових умов, 
освоєна в сумі 14,8 мільйона гривень 
(23 сім’ї загиблих військовослужбовців 
отримали кошти для будівництва або 
придбання житла).

Також область отримала з Держбю-
джету 31,6 мільйона гривень субвенції 
на формування інфраструктури об’єд-
наних територіальних громад, яка ви-
користана в сумі 31 мільйон гривень. 
Це сприяло вирішенню проблемних пи-
тань у сфері розвитку інфраструктури 
відповідних територій, зміцненню ма-
теріально-технічної бази установ, по-
ліпшенню добробуту населення. 

Матеріали Департаменту 
фінансів Чернігівської 
облдержадміністрації

Інформація про виконання обласного бюджету за 2016 рік

Затримували озброєного злочинця – 
отримали поранення 

Як розповів під час брифінгу начальник 

ГУНП в Чернігівській області полковник по-

ліції Едуард Альохін, близько 13-ї години 

27 лютого бійці спецпідрозділу проводили 

в обласному центрі операцію із затриман-

ня раніше судимого наркомана, підозрю-

ваного в серії тяжких злочинів.

Серед них і напад на чернігівський лом-
бард, коли зловмисник тяжко поранив у голо-
ву працівника установи, випустивши з автома-
та більше двох десятків куль.

Злочинець мешкав у квартирі свого знайо-
мого, з яким відбував покарання в колонії. Чо-
ловік дуже щільно «сидів на голці», вживаючи 
за добу 20 «кубиків» ацетильованого опію. В 
напівадекватному стані чоловік прив’язав до 
штанів гранату і так ходив по квартирі.

Коли спецпризначенці зайшли до помеш-
кання, підозрюваний кинув гранату під ноги 
бійцям. Відтак отримали осколкові поранення 
двоє правоохоронців, один із них перебуває у 
стабільно тяжкому стані. Був поранений і зло-
чинець.          

Підозрюваного спецпризначенці затрима-
ли. У нього вилучено автомат Калашникова 
АКС-74У калібру 5,45 із глушником і три спо-
ряджені магазини. Досудове розслідування 
триває.

Дві старовинні ікони 
«не переїхали» через кордон 

Співробітники Чернігівської митниці 

ДФС та прикордонники під час прикордон-

но-митного контролю потяга «Санкт-Пе-

тербург – Київ»  у пункті пропуску «Гор-

ностаївка-Терюха» вилучили дві старовин-

ні ікони. 

Громадянин РФ, який їхав цим потягом 
в Україну, заявив усно й письмово, що з ним 
тільки особисті речі. Ікони знайшли у дорожній 
сумці пасажира під час митного огляду. Обидві 
намальовані на дереві та мають ознаки старо-
вини. На одній – зображення Богоматері з Не-
мовлям, на іншій – лик святого.  Обидві ікони 
мають численні пошкодження.  

Відповідно до законодавства України для 
таких предметів потрібне свідоцтво на право 
вивезення їх із держави. Митники склали про-
токол про порушення правил, за яким і вилу-
чили ікони. Після проведення необхідних про-
цедур та мистецтвознавчої експертизи справу 
передадуть до суду.

Рятувальники витягли зі Стрижня 
тіло 54-річного чоловіка

23 лютого о 14.40 до ОКЦ Управління 

ДСНС України у Чернігівській області на-

дійшло повідомлення про те, що в облас-

ному центрі у Стрижні виявлено тіло чоло-

віка.

На місце події прибуло відділення аварій-
но-рятувальної частини АРЗ СП УДСНС в об-
ласті, які за допомогою спеціалізованого ін-
струменту підняли тіло чоловіка на берег. За-
гиблим виявився 54-річний мешканець Черні-
гова. Обставини трагічного випадку встанов-
люють правоохоронні органи.

Дії на випадок виявлення ВНП
Чернігівський МВ УДСНС України у Черні-

гівській області нагадує: при виявленні вибу-
хонебезпечних предметів у жодному разі не 
чіпайте їх руками, а тим більше – не намагай-
теся знешкодити. За допомогою палиць, мо-
тузки та яскравої тканини зробіть огороджен-
ня місця, де знайдено предмет. Не допускай-
те до нього людей, а тим більше – дітей. При-
пиніть будь-які роботи поблизу небезпечного 
місця. Про свою знахідку повідомте оператив-
но-рятувальну службу за номером 101.

П. ДЬОГТЯР, 
начальник ЧМВ УДСНС в області 

МАЛЕНЬКЕ ВІДЕО, МАЛЕНЬКЕ ВІДЕО, 
що збурило великий скандалщо збурило великий скандал

Ця подія у навчальному центрі «Десна» приверну-
ла до себе увагу всієї країни. Нагадаємо: кілька днів 
тому військовослужбовець, який підписав контракт зі 
Збройними силами України, записав відеозвернення 
й виклав його у мережу Інтернет. Чоловік скаржився 
на антисанітарію та погані умови у навчальному цен-
трі «Десна». 

За словами автора ролика, відео було зроблено 21 лю-
того 2017 року у військовій частині 0946, у 6-й зенітній ба-
тареї. Військовий показав бруд, форму, яка не призначе-
на для зими, забиті туалети, іржаві старі мийки та щілини 
в дерев’яних вікнах, а в казармі – цвіль на стінах і старі ме-
блі. Крім того військові поскаржилися на відсутність ме-
дичної допомоги, необхідного одягу та якісного навчання.

Відео відразу ж потрапило в новини на центральні те-
леканали й викликало обурення громадськості. Журналіс-
ти у своїх матеріалах згадували, що до навчального цен-
тру «Десна» регулярно навідується керівництво держа-
ви та армії. Під час таких візитів  їм демонстрували зовсім 
інші умови служби й казарми зі «свіжим» ремонтом і но-
венькими меблями, в той час як велика частина військо-
вослужбовців змушена була жити в жахливих умовах. Така 
ситуація тривала роками.

Після появи відео міністр оборони Степан Полторак 
уже наступного дня призначив комплексну перевірку в ча-
стині. Перш за все члени комісії відселили контрактників 
із жахливих казарм, а автора відео Антона Кузьменка пе-
ревели до іншої військової частини. Про це повідомив на-
чальник регіонального медіа-центру Міноборони в місті 
Чернігові Вадим Мисник у четвер.

«Військовослужбовці з тієї казарми відселені, і там 
проводиться більш інтенсивне усунення недоліків. Автор 
відео переведений в іншу військову частину задля недо-
пущення якихось інцидентів», – сказав пан Мисник.

Невдовзі прес-центр Міноборони повідомив: 
«Міністр оборони України генерал армії України Сте-

пан Полторак прийняв низку кадрових рішень за підсум-
ками роботи комісії оборонного відомства у 169-му на-
вчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил Украї-
ни, дислокованому в смт Десні на Чернігівщині».

Зокрема, з посад знято трьох військових посадо-
вих осіб. Крім того у 2017 році до планових 12,7 млн. 
грн. для потреб 169-го навчального центру Сухопутних 
військ Збройних сил України буде додатково виділено 
ще 15 млн. грн.

Ситуацію прокоментувало й військове командування 
«Десни». Так, начальник 169-го навчального центру Сухо-
путних війск ЗСУ «Десна», генерал-майор Олег Мікац у ко-
ментарі виданню InfoResist сказав, що автор відео пока-
зав ситуацію однобічно. За його словами, ремонт туалетів 
у частині почався не зараз, а наприкінці року і вже добігає 
кінця. Вікна, стверджує він, також будуть замінені.

«Тільки за минулий рік ми перекрили (змінили дах. – 
Ред.) три казарми, у двох казармах зробили капітальний 
ремонт, іще у двох казармах – капітальні ремонти на двох 
поверхах. Зробили близько 10 стояків з першого по ос-
танній поверх. Перекрили вогневі місця снайперів, також 
зробили дах у школі снайперів», – додав Олег Мікац.

Велика частина грошей на ремонт казарм надійшла від 
спонсорів, зазначив він.

Вікторія ГАВРИК

Книга спортивного журналістаКнига спортивного журналіста
Автор книги «Спортивне су-

зір’я» Віктор Береговий, співав-
тор семи книг із військово-патріо-
тичної, краєзнавчої тематики, пре-
зентував невеличке нове видан-
ня (випуск другий) «Спортивне су-
зір’я Чернігівщини» у бібліотеці 
ім. Короленка. У книзі він описав 
11 провідних спортсменів і трене-
рів, які  своїми здобутками раніше 
уславили нашу Чернігівщину. Сво-
го часу автор нового видання пра-
цював у газетах «Чернігівські відо-

мості», «Чернігівський вісник», «Наш край». Член Націо-
нальної спілки журналістів, відомий спортивний оглядач. 
Сергій Бубка, Президент НОК України, 2010 року вручив 
Вікторові Береговому Подяку за внесок у розвиток олім-
пійського руху в Україні. Після презентації директор Де-
партаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА Ніна Лемеш по-
дарувала рідкісні книги  представникам міських бібліотек. 

Віктор КОШМАЛ
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