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Новини. Кримінал

Дорогі квіточки

У ході проведення рейдової перевірки до-
тримання вимог природоохоронного законо-
давства та в рамках посилення заходів дер-
жавного нагляду щодо збереження ранньокві-
тучих об’єктів рослинного світу державними 
інспекторами з охорони навколишнього при-
родного середовища затримано трьох осіб, 
які здійснювали незаконний збір квітів підс-
ніжника білосніжного — виду, занесеного до 
Червоної книги України — на території бота-
нічного заказника місцевого значення.       

Порушники незаконно зібрали більше 1400 
рослин. Квіти вилучені у встановленому законо-
давством порядку. Збитки, завдані навколиш-
ньому природному середовищу, становлять біль-
ше 87 тисяч гривень — цей вид підсніжників дуже 
рідкісний і зростає лише в декількох місцях об-
ласті. Крім того квіти були зібрані разом із ци-
булинками. З боку суб’єкта господарювання, за 
яким закріплено ботанічний заказник, не прово-
диться належна охорона червонокнижних видів. 
Йому видано відповідний припис. Державна еко-
логічна інспекція області вкотре закликає грома-
дян бути свідомими, не знищувати, не паплюжи-
ти природу рідного краю, а берегти її для нащад-
ків; не зривати ранньоквітучі рослини, не торгу-
вати ними й не купувати.

Справжній чоловік

Патрульний поліцейський, перебуваючи 
не при виконанні службових обов’язків, помі-
тив на вулиці підозрілого громадянина в ру-
кавичках, який наближався до жінки. Підбіг-
ши до представниці прекрасної статі, невідо-
мий обхопив жінку однією рукою за плечі, ін-
шою – щось приставив до горла (як потім з’я-
сувалося, він наказав їй віддати сумку).

Поліцейський крикнув, аби чоловік відпустив 
жінку, і став наближатися до зловмисника. Поба-
чивши небажаного свідка, невідомий кинувся ті-
кати.

Правоохоронець побіг слідом за ним, пара-
лельно телефонуючи до Управління патрульної 
поліції. Черговий офіцер, вислухавши повідом-
лення, направив на допомогу колезі найближчий 
патрульний екіпаж. Приблизно за квартал полі-
цейський наздогнав і затримав невідомого. Ним 
виявився 29-річний кримчанин, уже не раз суди-
мий за скоєння аналогічних злочинів. Під час ог-
ляду у затриманого вилучили предмет, схожий на 
ніж для відкривання консервів.

Вони надихали Шевченка…Вони надихали Шевченка…
У Чернігівському обласному історичному музеї 

імені Василя Тарновського триває виставка, присвя-
чена жінкам, котрі знали й надихали Кобзаря.

Як свідчить історія, Тарас Григорович був добре знайо-
мим із ними: когось кохав, когось підтримував, кимось за-
хоплювався. А ці жінки теж упродовж життя підтримували 
великого Поета й Художника, про що свідчить фотодоку-
ментальна виставка у приміщенні музею. Серед них і ос-
таннє кохання поета – Ликера Полусмакова, уродженка 
Липового Рогу на Ніжинщині. Також Ганна Іванівна Закрев-
ська – мабуть, найпалкіше кохання Тараса Григоровича 
Шевченка, портрет якої вважається  одним із найкращих у 
його малярській спадщині.

Віктор КОШМАЛ

«І оживе добра слава, «І оживе добра слава, 
слава України...»слава України...»

У ці весняні дні країна вшановує пам’ять геніаль-
ного поета Т. Г. Шевченка. У читальній залі ОУНБ 
ім. В. Г. Короленка розгорнуто книжкову виставку «І 
оживе добра слава, слава України...»

У розділі «Літературна спадщина Т. Г. Шевченка» пред-
ставлені видання творів поета із фондів бібліотеки. Це й 
багатотомні видання, і «Кобзар», і факсимільне відтворен-
ня видання 1844 року «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки». 

Розділ «Вічний як народ» презентує літературу про жит-
тєвий і творчий шлях Кобзаря: важливі події біографії, що 
вплинули на долю поета й художника, книги про станов-
лення і розвиток шевченкознавства, дослідження творчої 
спадщини великого митця. Зокрема, це тритомне видан-
ня «Тарас Шевченко та його доба», а також «Із Шевченка 
на чужині».

Розділ «Чернігівські шляхи Тараса» представляє літера-
туру про Чернігівщину в житті і творчості Кобзаря. Так, кни-
га «Чернігівська Шевченкіана» – видання, в якому найпов-
ніше зібрано поетичні, прозові й публіцистичні твори чер-
нігівських літераторів на тему творчого та життєвого шля-
ху Т. Г. Шевченка починаючи від XIX століття і до наших днів.

До книги В. Сапона «Моя Шевченкіана» (Чернігів, 2014) 
увійшли художні твори, а також краєзнавчі матеріали про 
перебування поета на Чернігівщині та рецензії.

Окремий розділ «Реліквія українського народу» (до 
110-річчя від виходу першого повного видання «Кобзаря» 
(Росія, 1907) Т. Г. Шевченка за редакцією В. Доманицько-
го) розповідає про цю подію.

За редакцією В. Доманицького «Кобзар» Т. Шевчен-
ка видавався від 1907 до 1926 року. Василь Миколайович 
узявся опрацьовувати рукописи Т.  Шевченка. Текстово ви-
віряючи поезії Т. Шевченка, встановлюючи час написання 
цих творів, він був свідомим свого завдання. Півроку Ва-
силь Миколайович звіряв за рукописом вірші Т. Шевченка, 
встановлював відмінності, правильність написання. Най-
цінніше, що мав під рукою В. Доманицький, – це захалявні 
книжки, писані Т. Шевченком на засланні.

Тільки редагуванням і виданням цієї книги В. Дома-
ницький зажив довічної пам’яті в серцях українців.

Валентина КУЦЕНКО

Лісгоспівці таки Лісгоспівці таки 
добилися звільненнядобилися звільнення

Епопея протистояння між тимчасово виконуючим 
обов’язки директора В’ячеславом Чижем і трудовим 
колективом Корюківського лісгоспу завершилася – 
керівника було звільнено із займаної посади. Про це 
повідомили працівники самого держпідприємства, 
посилаючись на копію наказу т. в. о. керівника Дер-
жавного агентства лісових ресурсів України Христини 
Юшкевич. Вона ж і на своїй сторінці соціальної мережі 
Facebook про це написала: «За результатами перевір-
ки т. в. о. директора Корюківського лісгоспу звільне-
но. Незабаром на вакантні посади директорів держ-
підприємств будуть оголошені відкриті конкурси». 

Нагадаємо, що протримався 33-річний В’ячеслав Во-
лодимирович на своїй посаді трохи більше півроку – при-
значили його у вересні 2016-го. 7 грудня того ж року трудо-
вий колектив підприємства висловив недовіру своєму ке-
рівникові (на засіданні розширеного профкому це рішення 
одноголосно підтримали всі присутні). А вже через два дні, 
9 грудня, колектив вийшов на акцію протесту, вимагаючи 
відставки т. в. о. директора. Відтоді В’ячеслав Чиж пере-
бував на тривалому лікарняному.  До минулої п’ятниці Ко-
рюківський лісгосп перевіряло Державне агентство лісо-
вих ресурсів. Зранку понеділка 6 березня керівник з’явив-
ся у своєму кабінеті й хотів зібрати керівників підрозділів 
на планування, але лісгоспівці полишили свої робочі місця 
і вже вкотре вийшли на чергову акцію протесту, написавши 
заяви про надання відпустки за власний рахунок. 

Як пояснив В’ячеслав Володимирович журналістам, він 
просив людей повернутися на робочі місця, пообіцявши 
жодним чином не впливати на виробничий процес, але ті 
відмовилися.  У вівторок, 7 березня, люди знову вийшли 
під стіни адмінприміщення ДП «Корюківське лісове госпо-
дарство», а В’ячеслав Чиж із самого ранку вирушив у від-
рядження. І вже після обіду того ж дня надійшов вищеза-
значений наказ про звільнення…

На запитання журналістів до представників трудового 
колективу лісгоспу, кого би вони в майбутньому хотіли ба-
чити своїм керівником, ті відповіли, що працюватимуть зі 
справжнім фахівцем лісового господарства. Також їм дуже 
хочеться, щоби новий директор із великою повагою ста-
вився і до лісу, і до людей.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

На черговій сесії міськради 
Чернігова депутати (хоча й 
23-ма голосами) таки при-

йняли Програму встановлення засо-
бів обліку гарячого та холодного во-
допостачання мешканцям Чернігова 
на 2017-2020 роки. Вона передбачає 
встановлення приладів обліку води у 
квартирах чернігівців за кошти місько-
го бюджету й охоплює тих, хто перебу-
ває у скрутному матеріальному стано-
вищі. Коло таких осіб визначається за 
фактом виникнення права на житлову 
субсидію та її оформлення.

Варто сказати, що чи не вперше — 
це справді соціальна міська програ-
ма. Адже з людей не братимуть коштів 
за встановлення лічильників – жодної 
копійки. Щоправда, розщедрилася 
влада вже тоді, коли мешканці міста 
(67,6%) самостійно встановили у сво-
їх оселях прилади обліку води. Хоча у 
цьому питанні ми далеко не на перших 
місцях у країні: в Тернополі – 87%, Су-
мах – 80%, Кропивницькому – 90%, 
Білій Церкві – 93% мешканців мають 
такі лічильники.

ЦЕ ВИГІДНО ВСІМ

Пересічним громадянам встановлення 
тільки двох приладів обліку (включаючи сам 
прилад і комплект деталей для його вста-
новлення) обходиться до 2000 гривень. 
Звичайно, така сума далеко не завжди по 
кишені пенсіонерам або людям із низьки-
ми доходами, які є одержувачами субсидій.

З іншого боку – в Чернігові встановле-
ні норми споживання холодної та гарячої 
води для квартир і будинків із різним сту-
пенем упорядкованості. Норми розрахо-
вані спеціалізованим інститутом і не мо-
жуть бути зменшені до соціальних норм, 
встановлених для отримання субсидій. У 
результаті виходить різниця сум між нор-
мами, встановленими виконкомом, та со-
ціальними нормами, встановленими Уря-
дом для отримання субсидій. 

Загалом щомісяця люди з невисоким 
достатком недоотримують субсидій на 
220 гривень. Якщо в сім’ї – не одна, а дві 
або більше осіб, сума, на яку не нарахову-
ється субсидія, становить сотні, а то й ти-
сячі гривень на місяць. 

Особливо гостро стоїть питання з 
одинокими пенсіонерами. На жаль, і вони 

потрапили в розряд боржників. У міськра-
ду приходять десятки листів із проханням 
допомогти встановити прилади обліку, 
щоби знизити комунальне навантаження 
на отримувачів субсидій.

Для міського бюджету необхідність у 
прийнятті такої програми на місцевому 
рівні пов’язана з очікуваними змінами в 
законодавстві, через які встановити або-
нентам лічильники навіть бюджетним ко-
штом для міста буде вигідніше, ніж зали-
шити все як є. Адже тоді Чернігову дове-
деться за тих отримувачів субсидій, спо-
живання якими води розраховується за 
нормами, сплачувати підприємству-по-
стачальникові дуже значні суми (кілька 
мільйонів щомісячно). 

Лічильники, встановлені комунальним 
підприємством, відповідно до законодав-
ства, залишаються його власністю. А із 
власником квартири підписуватиметься 
типова угода щодо відповідального збе-
реження приладу. 

На програму з міського бюджету пла-
нується виділити понад 19 мільйонів. За 
ці кошти у квартирах мешканців міста пе-
редбачається встановити майже 23 тися-
чі лічильників холодної та гарячої води. 
Програма розрахована на чотири роки й 
буде завершена у 2020-му.

ЧОГО Ж ТАК ПРУЧАЛИСЯ 
ДЕПУТАТИ?

Коли це питання проголосували за ос-
нову, з’ясувалося, що голосів «за» не ви-
стачає, — Програму підтримало лише 20 
депутатів. При цьому жоден із присутніх 
не голосував «проти» та й «утримався» 
лише один! Ті, хто не голосував, говорили 
про завищену вартість встановлення лі-
чильників, гнилі труби в оселях та про не-
обхідність доопрацювання Програми, хо-
ча при цьому нічого конструктивного не 
пропонували. Як казали кілька депутатів, 
«ціна, вказана в розданих матеріалах, іс-
тотно перевищує суму, за яку все це мож-
на зробити. Ми виступали за те, щоби ра-
ціонально використовувати гроші. Вини-
кають питання по окремих статтях каль-
куляції. Ми не проти реалізації програми. 
Ми проти того, що за хорошими намірами 
можуть ховатися неправильні дії».

Можливо, мали рацію ті депутати, ко-
трі не хотіли затверджувати Програму із 
саме таким фінансуванням, адже розроб-

ники справді не могли встановити чітких 
цифр — бо при проведенні тендерів че-
рез систему «Прозоро» ціни можуть сут-
тєво знизитися. Хоча варто було би й по-
хвалити розробників Програми — вони 
врахували практично все. 

Зауважу: зазвичай депутати прийма-
ють міські цільові Програми на десятки 
(а то й сотні) мільйонів гривень, прописа-
ні набагато гірше. А тут — розписали все 
до найменших дрібниць. Навіть додат-
кові комплектуючі передбачили. Напри-
клад, досвід встановлення приладів об-
ліку показує, що кран на вводі холодної 
та гарячої води у квартиру вимагає замі-
ни. Як правило, доводиться також міня-
ти шланги на зливний бачок у квартирах 
із окремим підключенням санвузла. Й то-
му подібне. Таким чином, гранична роз-
рахункова вартість встановлення одно-
го вузла обліку холодного або гарячого 
водопостачання – близько 840 гривень. І 
зрозуміло, що остаточна вартість буде іс-
тотно меншою. 

Дискутували депутати доволі довго, 
та все ж цю Програму затвердили. 

У «Чернігівводоканалі» вже готові з 20 
березня розпочати прийом заяв від меш-
канців міста (які не мають відповідних лі-
чильників; є власниками або співвласни-
ками житлового приміщення; прожива-
ють за місцем реєстрації; отримують суб-
сидію) для створення Реєстру. 

Реалізація Програми відбуватиметься 
максимально прозоро: на сайті підпри-
ємства створюється окремий підрозділ 
за цим напрямом, і кожен бажаючий змо-
же ознайомитися не тільки з документа-
ми  Програми, а й із результатами прове-
дення торгів, постановкою на чергу, зві-
тами про виконання Програми.

Торги (конкурс) із закупівлі лічильни-
ків і комплектуючих, а також конкурс на 
визначення виконавця робіт невдовзі та-
кож розпочнуться. Хоча ця процедура до-
сить тривала — близько 50 днів. Тому, ша-
новні містяни, збирайте документи (їх ду-
же небагато) і рушайте до абонентського 
відділу подавати заяви. А потім очікуйте 
на візити працівників «Чернігівводокана-
лу» залежно від дня з моменту подачі за-
яви. Удачі!

Олександр ШИЛО
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вже не раз писала про таланови-
ту творчість і подвижницьку діяль-
ність гурту «Смоляни» з Борзнян-
щини. І от – приємна новина: ча-
рівна солістка «Смолян», худож-
ній керівник Будинку культури села 
Красносільського Борзнянського 
району Ольга Євченко нещодав-
но отримала справді вагоме зван-
ня «Почесний працівник культу-
ри України». Отож щиро вітаємо 
обдаровану землячку, популярну 
виконавицю багатьох українських 
народних, естрадних і патріотич-
них пісень! 

Знаємо, що днями пані Ольга разом зі «Смолянами» 
вчетверте вирушає у важливу та патріотичну поїздку – ар-
тисти з Чернігівщини виступлять перед українськими бій-
цями в АТО. Успіхів вам у такій шляхетній справі, дорогі 
земляки!

Вибуховий арсенал

Під час санкціонованого обшуку в рамках 
оперативно-профілактичної операції «Зброя 
та вибухівка» поліція спільно зі співробітника-
ми СБУ вилучила у помешканні жителя Черні-
гова 5 ручних осколкових гранат Ф-1 та одну 
гранату РГ-42.

У ході проведення санкціонованого обшуку 
помешкання жителя Чернігова кримінальною по-
ліцією Чернігівського відділу поліції та працівни-
ками Служби безпеки України було виявлено 5 
ручних осколкових гранат Ф-1, одну гранату РГ-
42, запали до гранат, більше півтисячі набоїв калі-
бру 5,45 мм і 7,62 мм, також – мисливську зброю, 
перероблену для стрільби чергами.

Вибухотехніки із застосуванням усіх заходів 
безпеки вилучили гранати й направили їх на екс-
пертизу.

Триває досудове розслідування, яке має 
з’ясувати походження боєприпасів та для чого 
чоловік їх зберігав. 

З 
року в рік ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП» на-
магається знайти нові та привабливі ринки збу-
ту продукції. За словами головних спеціалістів 

цього підприємства, «шлях нашої продукції не всипаний 
трояндами». А тому керівництво  підприємства  постій-
но  вміло вибудовує  стратегію і тактику дій. І цього разу 
з Китаю фабрична делегація, яку очолював генеральний 
директор Віктор МУРАЙ,  повернулася з позитивним ре-
зультатом.  Керівник фабрики на запитання  відповів так:

– Непроста ситуація в економіці, пошук нових ринків 
збуту, бажання оновлюватися, бути сучасними спонука-
ли нас звернути увагу на азійські простори. Особливо – 
Китай. Його для себе ми не сьогодні відкрили. А оскіль-
ки велика держава  має  майже  півтора мільярда жите-
лів, тож, починаючи з 2014 року, всерйоз вивчали ки-
тайський ринок шпалер. І  перших позитивних  резуль-
татів досягли.

ЩОБ ПОБАЧИТЬ СХІДНИЙ СВІТ, 
ПОЧАЛИ З «МОРСЬКИХ ВОРІТ»   
                                            
Як виявилося, спочатку корюківські шпалеровиробники (а 

це гідна делегація) починали шукати ринки з Південного Ки-
таю, з Гуанчжоу, де відбувалися  виставки будівельних мате-
ріалів. Колись це велике промислове місто було морськими 
воротами великої держави. «І там помітили, що багато това-
рів – сумнівної якості. Та й зовсім мало шпалер, – каже Віктор 
Мурай. – Ми тоді виставили свій стенд. І «посипалися» парт-
нери, та вони були ненадійними...» Загалом, ті керівники укра-
їнських підприємств, кому вдалося попрацювати зі східними 
країнами, часто відгукуються, що знайти серйозних і надійних 
партнерів там досить непросто. А тому й корюківчани особли-
во не «клювали» на пропозиції маловідомих торгових чи посе-
редницьких фірм. Віктор Петрович зробив акцент на тому, що 
деякі наші вітчизняні  компанії, за розповідями їхніх очільників, 
торгували з фірмами східних менших і більших  держав: туди  
поставляли, наприклад, сировинні матеріали, готові вироби, а 
звідти через цю ж партнерську фірму везли, наприклад, спирт 
чи фарби, які були дешеві й розрекламовані в тих же держа-
вах. Та коли в Україну доставили, розібрали контейнери, а там 
у великих ємностях… вода,  в інших – означена продукція у 
менших обсягах і низької якості.

РАЗ – ПОЇЗДКА, ДВА – ПОЇЗДКА…

Потім була поїздка до Пекіна  добре підготовленої деле-
гації  від «Слов’янських шпалер-КФТП». Знали, що там від-
кривається будівельна виставка, де брали участь як євро-
пейські, так і азійські виробники. Але вона була не досить ви-
сокого рівня для шпалер – там представляли багато супут-
ніх матеріалів: будівельних, меблів, штор, світлих тканин для  
кімнат… Фахівці фабрики – дизайнери, художники, економі-
сти-аналітики – пізніше  за матеріалами Інтернету провели 
глибокий аналіз іще з півдесятка виставок, які  відбувалися в 
різних регіонах держави. І щось побачили з відеоматеріалів, 
інше – за ілюстраціями та текстами. Відтак інформація під-
казувала, які ж саме шпалери і в якому оформленні потрібні 
величезним китайським ринкам. «І, можливо, переломним 
роком у пошуку наших партнерів та майбутніх ринків був 
2016-й, – робить перший вагомий підсумок гендиректор Ві-
ктор Мурай. Отже, відвідали виставку в Шанхаї, яка привер-
нула нашу увагу. Мала назву «Текстиль для осель» і більше 

була шпалерною. Наші художники та й спеціалісти  помітили, 
яке оформлення, малюнки та відтінки потрібні й переважа-
ють на паперових сувоях для приміщень. 

МАЛЮНКИ  НЕ ВІД ПІКАССО, 
А СВІЖІСТЬ – ПО-КИТАЙСЬКИ 

Минали місяці... Гендиректор Віктор Мурай усе націлював, 
яким же повинен бути дизайн, щоб і китайців приємно поди-
вувати, та й загалом – аби він  приваблював різних за смаками 
покупців. Фабричні дизайнери, як кажуть, викладалися на всі 
сто. Намагалися перебудуватися в роботі. Розуміли, що по-
ставлені перед ними завдання  відповідальні та почесні. Спо-
чатку робили тільки фрагменти малюнків, а вже  потім напов-
нювали їх східною привабливістю і змістом.  Спершу щось 
не так добре  вдавалося. Але до справи долучалися все нові 
дизайнери, з досвідом, умінням розробляти малюнки у кра-

щих східних традиціях. Зокрема, на фабриці за де-
сятки  років  зібрали справді здібних та обдарованих 
художників, дизайнерів із вузької спеціалізації.  На-
разі ж кошти спрямовували на пошук ринків саме у 
східних країнах. І дуже приваблювала країна велико-
го перебудовника економіки  Ден Сяопіна. Тож знову 
поїхали на міжнародні  шанхайську та пекінську ви-
ставки «Сучасні будівельні матеріали» й «Текстиль 
для осель». Саме у великому Пекіні, після відвідин 
величезних торгових центрів, маркетів, виставкових 
зал, ознайомлення з товарами, прикрашеними схід-
ними малюнками, до корюківських майбутніх роз-
робниць-дизайнерів  прийшли нові ідеї, задуми. Во-
ни вже бачили, які у майбутньому можуть бути  ма-
люнки, нове оформлення. Тож, не гаючи часу по при-
їзді в Корюківку  і взялися до втілення у життя нових 
поглядів. А гендиректор Віктор Мурай усіляко ство-
рював творчі умови для роботи,  підтримував у про-

суванні нових «східних віянь»…  

ФІРМА ЧАСУ НЕ ГАЄ, «СЛОВ’ЯНСЬКІ» ПРОСУВАЄ 

І вже нині у лютому  нова делегація від фабрики техпапе-
рів  учергове  вирушила, щоби підкорити великий Пекін свої-
ми ідеями. І на цей час  у «Слов’янських шпалер» справді були 
вражаючі та привабливі  новинки. Мала Корюківська фабри-
ка, на виставці і свій стенд. І  тисячі торгових фірм, малих під-
приємств, просто зацікавлених осіб  не могли його обійти про-
сто так. Про  корюківські шпалери були  тільки позитивні від-
гуки. У цих же двох престижних міжнародних виставках у ба-
гатомільйонній  столиці брала участь і фірма, точніше –  ки-
тайські  партнери фабрики, які  успішно  продають шпалери 
з  торговою маркою «Слов’янські». А в  подальшому намага-
тимуться розширювати ринки збуту. «Сьогодні ця фірма  ві-
дома у своєму сегменті та працює  в обраних провінціях Ки-
таю, – каже гендиректор Віктор Мурай. – А ми,  побувавши в 
Пекіні із взаємовигідним візитом, провели там перемовини з 
новими партнерами, відтак маємо можливість у подальшо-
му утричі збільшити обсяги реалізації продукції  в Китаї. Також 
змогли побачити й потенційних клієнтів, які звернули увагу на 
наш стенд. За результатами моєї доповіді після відвідин ки-
тайської столиці президент ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП» 
Анатолій Бондар дав доручення організувати участь у майбут-
ній виставці у Шанхаї для проведення аналогічного ділового 
візиту з метою  активного розширення ринків, на яких би біль-
ше реалізувалося шпалер із маркою «Слов’янські».

    У фінальній частині на запитання кореспондента  Віктор 
Петрович також повідомив, що фабрика працює і реалізує 
свою продукцію до сусідніх Молдови, Польщі, Болгарії, кав-
казьких країн, у Туреччину. Але таке співробітництво та обся-
ги  ще мало задовольняють. Активніше  цей процес триває з 
Республікою Білорусь. Але  нові ринки збуту не припиняють 
шукати у східних країнах. Розуміють, що   потрібно модерні-
зувати підприємство, самоінвестуватися, підвищувати жит-
тєвий рівень працівників. Сьогодні середня зарплата на  під-
приємстві – 10 тис. 500 грн. Порівняно з минулим роком – 
виросла на 25 відсотків. «Мінімалка»  у робітників – 6 тисяч 
грн.(з тарифами, преміями, доплатами), є і значно вища, у 
кого кваліфікація висока.    

Віктор БОЖОК
Корюківка

«Слов’янським» характером 
підкорили китайський Пекін

Похвалився на свою голову…

До поліції надійшло повідомлення, що в 
одному з кафе у центрі Чернігова невідомий 
чоловік вихвалявся, а потім поклав на сто-
лик… пістолет.

На місце події негайно виїхали поліцейські. 
«Хвальком» виявився житель Чернігівщини 1990 
року народження. У нього було вилучено пісто-
лет «Zoraki» та 4 набої. Поліції чоловік розповів, 
що пістолет узяв у товариша й забув повернути. 
Зброю та «додаток» направлено на експертизу.

Левицю вимушено вбили

15 березня близько першої години но-
чі до Прилуцького відділу поліції звернувся 
адміністратор цирку, що на гастролях у При-
луках, та повідомив про втечу левиці. З його 
слів, через недогляд персоналу клітка із дво-
річним хижаком вагою понад 100 кілограмів 
виявилася незамкненою, чим левиця одразу 
скористалася. 

Коли робітники намагалися загнати звіра на-
зад, левиця кинулася на одного з них і вкусила за 
гомілку, пошкодивши великі судини. Після цього 
звір перестрибнув через паркан та пішов гуляти 
приватним сектором.

Для захисту життя і здоров’я жителів Прилук 
керівництво поліції залучило найбільш досвідче-
ного місцевого мисливця. У приватному госпо-
дарстві по вулиці Пушкіна правоохоронці вияви-
ли втікачку, яка напала на собаку й загалом ство-
рювала реальну загрозу життю і здоров’ю гро-
мадян. Поліція оточила господарство, куди за-
скочила левиця, та обмежила рух транспорту 
прилеглими вулицями. З дозволу власника сади-
би й господаря левиці мисливець, із дотриман-
ням заходів особистої безпеки, застрелив твари-
ну з мисливської зброї.

На вулицях Чернігова небезпечно

До реанімації другої міської лікарні з но-
жовим пораненням був доставлений 17-річ-
ний підліток — увечері його під час конфлікту 
порізали молодики. Інцидент стався непода-
лік «Мегацентру». 

Свідки пригоди викликали швидку допомо-
гу. Згодом мати постраждалого написала заяву 
до поліції. За умисне спричинення тяжких тілес-
них ушкоджень нападникам «світить» до 10 років 
в’язниці. Поки що постраждалий, учень будівель-
ного ліцею, – у стабільно тяжкому стані.

Ще один прикрий випадок стався у цьому ж 
районі днем раніше: на вулиці  Пирогова двоє мо-
лодих людей іззаду напали на жінку та, побивши 
потерпілу, змусили віддати золоті сережки. 

Грабують і в елекропотягах

Двоє молодиків удень в електропотязі 
сполученням «Ніжин-Київ» відлупцювали жи-
теля Броварів та відібрали у нього мобільний 
телефон.

Потерпілий описав поліції прикмети грабіж-
ників та надав їхні словесні портрети. Вираху-
вавши ймовірний маршрут пересування підо-
зрюваних, оперативники кримінальної поліції 
перекрили шляхи відступу. На одній із залізнич-
них станцій поліцейські помітили двох чолові-
ків, схожих за описом на підозрюваних. Під час 
поверхневого огляду у молодиків, жителів Ки-
ївської області, був вилучений мобільний теле-
фон потерпілого. Такий  злочин карається поз-
бавленням волі на строк від чотирьох до шести 
років.
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