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ЧЕРНІГІВЧЕРНІГІВРНІГІВ
за тиждень

НОВІ СМІТТЄВОЗИ ВЖЕ В ЧЕРНІГОВІ

Парк комунального підприємства «АТП-2528» попов-
нився технікою.

Додалися 2 авто для підвезення робітників із бла-
гоустрою, 2 сміттєвози із заднім завантаженням, 2 трак-
тори з навантажувачами. 

І це добре, адже більшість сміттєвозів у місті давно по-
требує заміни, оскільки відслужила кілька термінів експлу-
атації. За словами мера, в Чернігові рухатимуться до зава-
рювання сміттєпроводів у дев’ятиповерхівках. Натомість 
облаштовуватимуть майданчики зі збору сміття, на яких 
установлюватимуться контейнери із заглибленням. Вони 
зручніші для громадян, а також легші в обслуговуванні.

ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 208 КВАРТИР

За три квартали підприємство «Чернігівбудінвест» 
освоїло 98,5 мільйона гривень. Найпопулярнішим для по-
купців залишається центр міста. Трохи повільніше купу-
ють квартири на Єськова й у Масанах. У четвертому квар-
талі планується ввести в експлуатацію 8 951 кв. м житла, 
це 164 квартири. Усі 98,5 млн грн, які «Чернігівбудінвест» 
освоїв цього року, — інвестиційні. Однак це гроші невели-
ких забудовників. Міський голова Владислав Атрошенко 
зазначив, що великі будівельні компанії Чернігів не ціка-
вить, адже місто не має чітких правил для проведення зе-
мельних аукціонів, а отже, наразі цей процес містить ко-
рупційну складову. «Місто, яке не має чітко визначеної 
процедури залучення інвесторів на міську землю, про-
грає. Якщо місто програє в таких базових показниках, у 
жорстокому конкурентному світі воно не матиме перспек-
тив розвитку», – вважає Владислав Атрошенко. Тому Чер-
нігів розпочне розробляти і критерії, й підзаконні акти, що 
регулюватимуть земельні аукціони. Своє доручення місь-
кий голова озвучив на планірці. Тож місто чекає великих 
будівельних інвесторів.

ПОЧИНАЄМО ПОТИХЕНЬКУ ХВОРІТИ

З жовтня розпочався моніторинг захворюваності на 
грип та ГРВІ. Епідемічна ситуація відповідає середньоріч-
ному рівню для цієї пори року. У Чернігові захворіло 2197 
осіб, із них дітей — 1762, рівень захворюваності нижчий 
за епідемічний поріг на 31,7%. Щоб захистити себе від за-
хворювання на грип, рекомендуємо зробити вакцинацію. 
В аптеках, за попереднім замовленням, можна придбати 
вакцини «ДжиСіФлю» (виробництва Кореї) та «Ваксігрип» 
(виробництва Франції). Щеплено проти грипу 1559 осіб, у 
т. ч. 604 дітей.

НА НІМЕЦЬКИЙ МАНЕР

У Чернігові хочуть оновити вказівники всіх вулиць. Но-
ві написи з’являться, швидше за все, біля дорожніх зна-
ків. «Мені подобається, як у Німеччині біля дорожніх знаків 
висить маленька акуратна табличка з назвою вулиці. Це і 
зручно, і красиво, а головне – вона нікому не заважає», – 
наголосив міський голова Владислав Атрошенко. Очіль-
ник міста дав доручення відповідальним керівникам роз-
робити пропозиції щодо заміни табличок із назвами ву-
лиць із подальшим їх установленням біля дорожніх знаків. 
Вулиці Чернігова підпишуть двома мовами — українською 
та англійською.

«ПРИВИД» ЗА КЕРМОМ

У суботу пізно ввечері на вулиці Шевченка сталася ава-
рія — автівка, за невідомих обставин, зіскочила з траси й 
опинилась у кюветі. На щастя, постраждалих нема, проте 
історія набула містичного присмаку. Так, зі слів власника 
авто, він, після вживання алкоголю, щоби не сідати п’яним 
за кермо, попросив тверезого водія відвезти його додому, 
але той не впорався з керуванням і вилетів у кювет, а після 
ДТП розчинився в повітрі і зник у невідомому напрямку…

ВИСАДИЛИ БЛИЗЬКО 200 ДЕРЕВ

Суботнього ран-
ку колектив міськради 
зібрався на вулиці Бе-
реговій, аби долучи-
тися до гарної тради-
ції озеленення міста, 
започаткованої май-
же 3 роки тому. Пра-
цівники структурних 
підрозділів міськра-
ди на чолі з Владисла-
вом Атрошенком цьо-
го дня висадили 150 
молодих саджанців 
ліщини ведмежої та 
20 — бархату амурського. «У зв’язку з будівництвом до-
роги вздовж вулиці Берегової необхідно було знести 128 
дерев. Замість них сьогодні висаджено однозначно біль-
шу кількість культурних рослин», – сказав міський голова. 
Як зазначила інженерка садово-паркового господарства 
КП «Зеленбуд» Ольга Вітковська, вони адаптовані до чер-
нігівського клімату, адже вирощені з насіння працівника-
ми підприємства. 

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Комісія рекомендувала обладнати пішохідний перехід 
навпроти будинку № 2 по вул. Кільцевій, доручила управ-
лінню ЖКГ Чернігівської міської ради розробити комплек-
сну схему руху автотранспорту для мікрорайону Нової По-
дусівки (з чітким визначенням, де можуть і де не можуть 
їздити фури), визначилася з рекомендаціями про зміни до 

організації дорожнього руху на перехресті проспекту Ми-
ру з вулицею В. Чорновола в частині руху по смугах. По-
дібні запитання надходять у вигляді звернень від окремих 
громадян, громадських організацій, депутатів міської та 
районних рад, а також інших міських управлінь. Рішення 
комісії мають рекомендаційний характер, утім, завжди бе-
руться до уваги  

ВТРАТИ БІБЛІОТЕКИ КОРОЛЕНКА

30 червня дощ у Чернігові став стихійним лихом не 
тільки для домогосподарств приватного сектору, а ще й 
завдав непоправної шкоди бібліотеці Короленка. Злива 
затопила цінні фонди, які зберігалися в цокольному по-
версі будівлі. Близько 17 тисяч книг урятувати так і не вда-
лося. 

На сесії облради депутати виділили близько 6,5 міль-
йона гривень на ремонт. У бібліотеці сподіваються, що 
вчасно освоять усі ці кошти, адже будівлі понад 140 років і 
вона вже давно потребувала капітального ремонту.

СТРІЛЯНИНА БІЛЯ «ДИКОЇ КІШКИ» 

До поліції вночі надійшов виклик, що біля нічного клу-
бу сталася бійка, яка закінчилися пострілами. Так, зі слів 
постраждалого, він поконфліктував із одним із відвідува-
чів клубу. У свою чергу той вирішив використати травмат 
як вагомий аргумент і прострелив чоловікові ногу. Потер-
пілий звернувся до травмпункту, де йому поставили діа-
гноз «сліпе вогнепальне поранення лівого стегна».

ОЦЕ ТАК БОРГ! 

Із недобросовісного боржника стягнуто  73 379 гри-
вень заборгованості по аліментах. Заборгованість була 
нарахована починаючи з 2014 року, через ухилення борж-
ника від сплати аліментів своїй дитині. Про сплату части-
ни заборгованості стягувачка повідомила у своїй письмо-
вій заяві, решту боргу сплачено боржником безпосеред-
ньо на депозитний рахунок відділу.

 
ДІТЛАХИ ОТРИМАЛИ МОРЕ ЗАДОВОЛЕННЯ

У Рябцях під Черніговом працює Маринин «Зоодім», 
де виховуються четверо коней,11 котів, 7 собак, лелеки й 
підорлик. Днями чернігівські дошкільнята побували там у 
гостях. 

Вихователі й методисти дошкільного закладу № 37 по-
яснюють, що так цікаво вирішили провести урок-знайом-
ство зі свійськими та дикими тваринами. А отримали ще 
й урок чуйності. Найбажанішим було спілкування з коняч-
ками — катання верхи. Кожен малюк намагався повтори-
ти подвиг козаків.

НОВИЙ КОРПУС МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 
ПОЧАЛИ СТРІМКО БУДУВАТИ

Улітку земельну ділянку неподалік музичної школи іме-
ні Вільконського дослідили археологи. Тоді на місці розко-
пок знайшли рештки двоповерхових будинків та речі по-
буту. 

Нині територія біля музичної школи обгороджена пар-
каном. Тут постійно видніється будівельна техніка. Також 
почали зводити стіни підвального та першого поверхів. Як 
повідомили працівники музичної школи, наступного року 
мають збудувати ще один корпус. Адже будівля цього ос-
вітньо-мистецького закладу замала. 

ФЕСТИВАЛЬ ЕТНІЧНИХ ТАНЦІВ 
«ЖИВА ВОДА»

17 листопада відбудеться танцювально-театралізова-
не шоу за мотивами чарівної п’єси Вільяма Шекспіра «Сон 
літьої ночі». На сцені Чернігівського облмуздрамтеатру 
ім. Шевченка перед вами відкриється світ кохання, неспо-
діваних інтриг, магії та нічного чаклунства. 

Цьогоріч на сцені вас зустрінуть 10 видатних колек-
тивів із усієї України. Ці найяскравіші представники своїх 
стилів запрошують вас зануритися у світ весільних тради-
цій і ритуалів різних культур світу.

 
ДО КІНЦЯ ТИЖНЯ ТРОЛЕЙБУСИ № 1 ТА № 9
МАЮТЬ ПОВЕРНУТИСЯ 
НА ЗВИЧНІ МАРШРУТИ

Через провал дорожнього полотна на вулиці Кирпоно-
са, навпроти податкової інспекції, тролейбуси в бік техно-
логічного університету прямують проспектом Перемоги 
та вулицею Молодчого. 

Пошкодження  дорожнього покриття утворилося че-
рез велике навантаження і руйнування колодязя шахти. Як 
наслідок, під час дощів виникла промоїна під клінкерною 
цеглою. Роботи з ліквідації аварії розпочалися того ж дня. 
Комунальники вже зібрали й забетонували нову конструк-
цію зливової шахти. Після висихання роботи продовжать-
ся і завершаться до кінця тижня. Зрозуміло, якщо сніг не 
стане на заваді. 

ТРИ ШКОЛИ ОТРИМАЮТЬ ГРОШІ 
З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ МІСТА

Школи №1, № 3 й №19 одержать гроші на ліквідацію 
наслідків червневої зливи. Загальна сума, яку отримають 
навчальні заклади, становить 482 тисячі гривень. Відпо-
відно до пояснювальної записки, ці кошти покриють лише 
частину аварійно-відновлювальних робіт.

У СІЧНІ ВІДКРИЄТЬСЯ ШКОЛА 
АМБАСАДОРІВ ЧЕРНІГОВА

Усі, хто бажає стати її учнем, дізнатися більше про рід-
не місто, бути дипломованим послом Чернігова, обов’яз-
ково повинні зареєструватися в управлінні культури. Упро-
довж навчального курсу, який триватиме з січня по тра-
вень, учасники ознайомлюватимуться з історією та куль-
турою Чернігова, матимуть можливість поспілкуватися зі 
старожилами й видатними людьми міста, а також дізна-
ються про зниклі пам’ятки та вулиці, новобудови, політику, 
релігію, моду, гастрономію й багато іншого. Крім того роз-
роблятимуться нові екскурсійні маршрути, розширювати-
меться база екскурсоводів міста.

Заняття відбуватимуться через суботу з 16.00 до 
17.30 в Туристичному інформаційному центрі міськради 
(вул. Шевченка, 9).

ОПЛАТИТИ ПРОЇЗД У ТРОЛЕЙБУСАХ 
МОЖНА КАРТКОЮ БУДЬ-ЯКОГО БАНКУ 

З листопада  у 
чернігівців з’явилася 
така можливість. Для 
оплати проїзду за до-
помогою QR-коду по-
трібно завантажити 
на смартфон мобіль-
ний додаток Privat24, 
додати потрібну кар-
ту, з якої здійснюва-
тиметься оплата, від-
сканувати зображен-

ня на наліпках, розміщених у салоні тролейбуса, вибра-
ти потрібну карту і сплатити за проїзд.  Під час поїздки 
оплачений квиток потрібно «закомпостувати» у смартфо-
ні й показати кондуктору або контролеру. Вартість проїзду 
не залежить від відстані. Вся процедура оплати триває не 
більше 15-30 секунд. Банківська комісія за використання 
QR-коду відсутня, сплачується лише вартість квитка. Поки 
що пасажири щомісяця купують більше 3500 QR-квитків.

РЕМОНТНІ РОБОТИ

Вже близько тижня на замовлення управління ЖКГ бу-
дівельники проводять ремонтні роботи на кладовищі по 
вулиці Чорновола (колишня Войкова) — встановлюються 
нові секції бетонного паркану.

Частина огорожі була в аварійному стані — майже 10 
секцій ледь стояли на підпорках, тому було вирішено за-
мінити їх на нові.

ІНЦИДЕНТ У БУДИНКУ 
ПО ВУЛИЦІ ГЕНЕРАЛА БЄЛОВА,23

Восьмеро нетверезих молодиків вирішили проїхати-
ся у ліфті цього будинку і, звичайно ж, застрягли. На місце 
пригоди виїхала аварійна бригада.

Горе-пасажири розтрощили двері купе-кабіни та шах-
ти ліфта, ще й намагалися напасти на співробітників ава-
рійної бригади, але останні не дали себе образити.

ПОЧИНАЮТЬ МОНТУВАТИ КОВЗАНКУ

На Красну площу управління ЖКГ завозитиме пісок. 
Також плануються монтажні та пуско-налагоджувальні ро-
боти. Відкриття ковзанки планується на 19 грудня (на Ми-
колая). На святкове дійство хочуть запросити фігуристів із 
Києва. Цінова політика ще не встановлювалася. Хотілося 
би залишити її на рівні минулого року. Однак поки невідо-
мо, які будуть витрати на облаштування

НА МАСАНАХ СТВОРЯТЬ НОВИЙ СКВЕР

Управління житлово-комунального господарства Чер-
нігова та КП «Зеленбуд» уклали договір про реконструк-
цію зеленої зони по вулиці Незалежності (поблизу супер-
маркету «Велмарт»). Вартість робіт – 3 мільйони 953 тися-
чі з копійками. Роботи розпочнуть із часткового облашту-
вання газону. Основне навантаження припаде на 2019 рік. 
Так, на березень-квітень заплановані покриття, земляні 
роботи, водопровід, освітлення. У травні додасться вста-
новлення МАФів, лав, паркової фігури. У серпні-вересні 
садитимуть дерева й кущі, дооблаштують газон. Практич-
но з нуля буде створено зелену зону, облаштування дорі-
жок та місць відпочинку. Перед дитячим майданчиком є 
пустир. Там усе й розміститься», – прокоментував майбут-
ню обновку керівник КП «Зеленбуд» Роман Старіков.

Новини для вас назбирав та впорядкував 
Олександр ШИЛО
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