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Поки що – проект
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«Круглий стіл» 

Щороку в четверту суботу ли-
стопада відзначається День 
пам’яті жертв голодоморів. 

Напередодні цієї дати у Чернігівській об-
ласній універсальній науковій бібліоте-
ці ім. В. Г. Короленка працівники відділу 
документів із гуманітарних наук організу-
вали «круглий стіл» на тему «Голодомор 
1932-1933 років – наша печаль і скорбо-
та». Мета заходу – національно-патріо-
тичне виховання молоді, вивчення істо-
ричного, побутового, соціального досві-
ду українського народу. 

Голодомор 1932-1933 років – це явище 
важко осмислити. У мирний час без жодного 
пострілу лише за 17 місяців – із квітня 1932-
го до листопада 1933 року – держава зни-
щила мільйони своїх громадян: відібравши у 
людей останню крихту хліба, прирекла їх на 
голодну смерть. Навесні 1933-го, кажуть до-
слідники, в Україні щохвилини помирало 17 
людей. За різними даними загинуло від 4 до 
7 млн. осіб, хоча деякі історики сходяться на 
інших цифрах – 10-11 млн. людей. У 2006 ро-
ці Верховна Рада офіційно визнала Голодо-
мор 1932-1933 років геноцидом українсько-
го народу.

Ведучий «круглого столу» Павло Ямпо-
лець – кандидат історичних наук, завідувач 
кафедри гуманітарної та фундаментальної 
підготовки Чернігівського інституту імені Ге-
роїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» представив 
усіх учасників заходу. У роботі «круглого сто-
лу» взяли участь науковці, студенти вишів 
нашого міста, які підготували достовірну ін-
формацію про жахливі події того часу.

Захід почався з перегляду фільму «Голо-
домор 1932-1933 років». Тамара Демченко 
– кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України Чернігівського національного 
університету «Чернігівський колегіум» іме-

ні Т. Г. Шевченка – у своїй доповіді «Як у ра-
дянській Україні зберігалася пам’ять про Го-
лодомор 1932-1933 років» розповіла про те, 
що носіями національної пам’яті стали зви-
чайні сільські люди, які пережили голод і ба-
чили смерть саме від голоду. В ті часи було 
під забороною слово «голод». Пересічні се-
ляни мали великий страх перед голодом, 
вони не могли використовувати це слово у 
своєму мовленні, а говорили «відібрали». Це 
була насильницька акція проти власного на-
роду. Насамкінець  Тамара Павлівна висло-
вила таку думку: «Історія має властивість на-
гадувати про себе, якщо про неї забувають, 
тому треба пам’ятати уроки історії». 

Сергій Бутко, представник Українсько-
го інституту національної пам’яті у Чернігів-
ській області, виступив із промовою «Утво-
рення Чернігівської області як складова під-
готовки Голодомору-геноциду 1932-1933 
років». Він зазначив, що вбивство голодом 
було ретельно сплановано. Хлібозаготів-
лі, які, у принципі, виконати неможливо. На-
сильницька «колективізація», тобто позбав-
лення економічно незалежних селян власно-
сті й землі. Людей заганяли в колгоспи пра-
цювати за якісь трудодні, тобто майже за-
дарма – це було комуністичне закріпачення 
селянства. «Чорні дошки» (товарна блокада 
та інші репресії проти цілих адміністратив-
но-територіальних одиниць!). Податковий 
терор.

Репресії під виглядом боротьби з «кур-
кулями» та іншими «антирадянськими еле-
ментами». Боротьба проти церкви та віри. 
Відбір у владу осіб із найгіршими людськи-
ми рисами для реалізації комуністичної по-
літики. Павлу Маркитану, першому секрета-
реві Чернігівського обкому КП(б)У, довело-
ся проводити чистку кадрів в органах влади, 
т. зв. «партійно-радянського активу», а від-
так почався добір «потрібних». Москва бу-

ла насторожена та обурена тим, що за дани-
ми ОДПУ в серпні-листопаді 1932 р. на Чер-
нігівщині в 42 селах і 20-ти районах (загалом 
їх 36) відбулися виступи 73 комуністів і ком-
сомольців проти комуністичної політики хлі-
бозаготівель. Отже, утворення Чернігівської 
області у жовтні 1932 р. було складовою ор-
ганізації Голодомору-геноциду і завершення 
закріпачення селянства.

Сергій Горобець, співробітник Україн-
ського інституту національної пам’яті у Чер-
нігівській області, кандидат історичних наук, 
виступив із доповіддю «Гріх залити горілкою: 
деякі особливості поведінки управлінського 
апарату в роки Голодомору 1932-1933 ро-
ків», на підставі протоколів загальних зборів 
надав інформацію про антиморальну пове-
дінку керівництва сільських рад у різних се-
лах області, поширення пияцтва та «мораль-
не розкладання», але якщо план хлібозаготі-
вель виконувався, тоді цим особам не було 
жодних покарань.

Софiя Колiнько – курсантка 1-го курсу 
юридичного факультету Академіі пенітенці-
арної служби – розповіла про спогади рід-
них про голодомор. Пантелеймон Лєбєдєв – 
курсант 1-го курсу факультету пробацiї Ака-
деміі пенітенціарної служби – виступив із до-
повіддю «Голодом по українському націона-
лізму».

Микола Горох – кандидат історичних на-
ук, старший науковий співробітник Черні-
гівського історичного музею ім. В. В. Тар-
новського – доповідав про «Торгсин: повер-
нення із забуття». У 1930 році було створе-
но  відділ «Спеціальна контора для торгівлі 
з іноземцями на території СРСР» (скороче-
но – «Торгсин»), який мав не допустити ви-
везення інвалюти іноземцями, що відвідува-
ли Радянський Союз. Далі Наркомат фінан-
сів СРСР дозволив продавати товари радян-
ським громадянам за золоті монети старого 

карбування. Населенню в обмін на коштов-
ні метали й валюту пропонували придба-
ти масло, цукор, фрукти, чай. Люди останні 
свої гроші, коштовності несли до «Торгсину» 
за два фунти якоїсь крупи та масла, тобто з 
населення країни виманювали все, що мало 
будь-яку цінність. 

Анжела Кривченко – студентка ІІІ кур-
су Чернігівського інституту імені Героїв Крут 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» – виступила з інформа-
цією «Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігів-
щині: свідчення очевидців». Вона зазначи-
ла, що Чернігівщина посідала останнє місце 
з хлібозаготівлі в Україні – на грудень 1932 
року тут було виконано 64,4% річного пла-
ну. За архівними матеріалами встановлено, 
що в селах Прилуцького району голодувало 
4127 сімей. За обліком ДПУ України, хворих 
із виснаженням станом на травень 1933 ро-
ку було 3257, пухлих – 3104, померло на той 
час 1082 особи. У багатьох селах поширили-
ся випадки людоїдства. 

Павло Ямполець виступив із доповіддю 
«Геноцид українського народу1932-1933 рр.: 
аналіз документальних джерел». Він розпо-
вів, що в листопаді 2003 року 58-ма сесія Ге-
неральної асамблеї ООН ухвалила «Спільну 
заяву з нагоди 70-ї річниці Великого голоду 
1932-1933 років», де Голодомор визнавав-
ся національною трагедією українського на-
роду. Багато зарубіжних науковців, зокрема 
Джеймс Мейс та Роберт Конквест, у своїх до-
слідженнях доводять, що Голодомор відпові-
дає загальноприйнятому визначенню гено-
циду. Отже, згадані документи найяскраві-
ше підтверджують злочин геноциду. Інші до-
кументи, що зберігаються у фондах архівів, 
доповнюють, показують механізм і масшта-
би трагедії.

Наталія УТИРО
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Далі буде?

Влада Чернігова, можливо, «по-дорослому» почала 
готуватися до справжньої зими – з частими сніго-
падами, ожеледицею та багатьма іншими «прина-

дами» цієї пори року. Тим більше, минула зима поза вся-
ким сумнівом показала, що деякі мешканці міста (власники 
автомобілів) мало реагують на гнівні зауваження як кому-
нальників, так і пересічних громадян з приводу стоянки їх-
ніх автомашин у вечірній та нічний час на проїжджій частині 
вулиці, тротуарах, прибудинковій території тощо. 

Тому в більшій частині 
міста саме ці місця в ба-
гатьох випадках залиша-
лися не прибраними — а 
це й можливі ДТП, і зри-
вання графіків руху гро-
мадського транспорту, й 
підвищення травматиз-
му. І те, що з цим потрібно 
щось робити, не виклика-
ло жодного сумніву. На-
самперед – упроваджува-
ти хоча би якісь обмежу-
вальні заходи, необхідні 
для безперебійної роботи снігоприбиральної техніки на дорогах 
міста. Для вирішення цієї доволі серйозної проблеми нарешті 
зроблено перший крок. 

ОФІЦІЙНО

Отже, комісія з питань безпеки та організації дорожнього ру-
ху під керівництвом заступника міського голови Андрія Чернен-
ка за участі працівників патрульної поліції та відповідних струк-
турних підрозділів міської ради погодила час і місця, де заборо-
нено паркувати автомобілі. Ці заслони для водіїв діятимуть уже 
з цього місяця до 1 квітня з 10-ї вечора до 8-ї ранку на централь-
них вулицях Чернігова.

А саме – на таких ділянках:
 вул. Рокоссовського – від вул. 1-го Травня до вул. Шевченка; 
 вул. Гонча – від вул. Преображенської до пр-ту Перемоги; 
 вул. Мстиславська – від пр-ту Перемоги до вул. Гетьмана 

Полуботка; 
 вул. Шевченка – від вул. Кирпоноса до вул. Пушкіна; 
 пр-т Перемоги – від вул. Гончої до вул. Хлібопекарської; 
 вул. Кирпоноса – від пр-ту Перемоги до вул. Магістрат-

ської; 
 вул. Коцюбинського; 
 вул. Магістратська – від Красної Площі до вул. Хлібопекар-

ської; 
 пр-т Миру – від вул. Єлецької до вул. Котляревського; 
 вул. Гетьмана Полуботка – від вул. О. Міхнюка до Красної 

площі. 
Обмежувальні заходи необхідні для безперебійної роботи 

снігоприбиральної техніки – очищення вулиць від опадів і поси-
пання протиожеледними засобами. Доволі часто 
цій роботі заважали, а іноді перешкоджали автомо-
білі на узбіччях. 

Питання було розглянуто на виконання доручен-
ня міського голови Чернігова Владислава Атрошен-
ка. За його пропозицією на розгляд комісії також 
винесено питання встановлення дорожнього зна-
ка «Стоянку заборонено» на таких ділянках дороги: 

 вул. Мстиславська (від вул. Шевченка до 
вул. Гетьмана Полуботка); 

 вул. Гонча (від вул. Шевченка до вул. Гетьма-
на Полуботка); 

 вул. Гетьмана Полуботка (від вул. П’ятницької 
до Красної площі); 

 вул. Коцюбинського (від вул. Хлібопекарської 
до вул. Пушкіна з непарного боку). 

Ці питання комісія розглянула та погодила.
Шкода, що таке нововведення діятиме лише в центральній 

частині Чернігова. Адже якщо в центрі дороги більш-менш від-
ремонтовані, то уявляєте, що коїться в негоду на інших вулицях 
міста? 

А дуже хочеться, аби взимку всі (!) чернігівці почували-
ся більш-менш безпечно і комфортно на вулицях рідного мі-
ста. Чиновники ж, не чекаючи доручень чи ініціатив мера, ма-
ють професійно виконувати те, для чого ми з вами найняли їх 
на роботу, — служити й захищати інтереси кожного члена гро-
мади міста.

Гарний почин…

70 блакитних смерек70 блакитних смерек

Днями паркова зона Чернігівського обласного 
онкологічного диспансеру поповнилася но-
вими рослинами. Йдеться про 70 блакитних  

смерек. Як розповів головний лікар закладу Валерій 
Зуб, це щирий подарунок одного з пацієнтів, котрий 
нещодавно лікувався тут. 

До того ж блакитна смерека – не тільки естетична ціка-
винка. Це дерево відоме ще й корисними властивостями, 
головна з яких – антибактерицидність.  Смерека містить 
речовини з класу терпенів, більш відомі як ефірні олії, ко-
трі є фітонцидами широкого спектру дії та знищують пато-
генні бактерії, мікроскопічні грибки, що викликають гниль, 
а також види деяких найпростіших (одноклітинних) тва-
рин. Вдихаючи аромат хвої, людина не тільки позбавля-
ється від патогенних мікроорганізмів, а й підвищує свій 
імунітет. Смерека чинить різнобічний позитивний вплив на 
людський організм: стимулює роботу серцево-судинної 
та імунної систем; тонізує і знімає втому; активізує моз-
кову діяльність; допомагає нормалізувати нервову систе-
му після стресу, покращує сон; прискорює загоєння ран, у 
тому числі опіків, виразок; сприятливо впливає на роботу 
кишківника і стимулює в ньому зростання мікрофлори, що 
допомагає травленню, поліпшує роботу секреторних клі-
тин. Смерекові фітонциди знищують навіть такі небезпеч-
ні бактерії, як стафілококи, кишкові палички, бактерії, що 
викликають туберкульоз і коклюш.

Уляна КОВАЛЬЧУК

Як ви знаєте, для будь-яко-
го мешканця міста важли-
ва наявність коштів у місь-

кій скарбниці. Адже саме від цього 
залежить, чого нам (бажано – пози-
тивного) очікувати наступного ро-
ку. На черговому засіданні виконко-
му міськ ради Чернігова відбулася 
презентація проекту бюджету на на-
ступний 2018 рік. 

Хоча наша влада багато говорить 
про свої досягнення, власні надхо-
дження (податки на доходи фізичних 
осіб, земельний податок та оренда 
землі, єдиний податок, акцизи, відсо-
тки від депозиту тощо) – менше поло-
вини бюджету міста. І поки що якихось 
особливих перспектив до збільшення 
як власних надходжень, так і коштів 
від централізації не спостерігається.

Очікується, що наступного року 
місто отримає 3 мільярди 48 міль-
йонів гривень. Із них власних над-
ходжень — мільярд 517 мільйонів. 
Видатків поки що запланували тро-
хи більше — 3 мільярди 56 мільйо-
нів. Зрозуміло, що зміни можуть від-
бутися — ні обласний, ні Державний 
бюджети ще не прийняті. 

А тепер коротко про кошти на ре-
алізацію деяких міських програм.

ЕКОЛОГІЯ

На це місто планує витратити трохи 
більше 49 мільйонів гривень (за три ро-
ки), майже 19 із яких — саме в наступ-
ному. Найбільше уваги, як і нині, – річці 
Стрижень: очищення та експлуатація, а 
також – боротьба зі скиданням туди по-
бутових і каналізаційних стоків. Тобто 
— продовжуємо «годувати» річку. Нага-
даю: коли починали цю «роботу», існу-
вав проект профільного інституту пов-
ної очистки Стрижня — від джерел до 
Десни. І коштував він близько 80 міль-
йонів. Зрозуміло, навіщо нам слухати 
якихось науковців! За всі ці роки, що ми 
«рятуємо» Стрижень, грошей туди вга-
тили набагато більше. І ще будемо!

Трохи більше, ніж півтора мільйо-
на гривень, буде витрачено на очищен-
ня території Центрального парку. А от 
найбільша стаття видатків — на сміттє-
вий полігон на Масанах, де плануєть-
ся реконструкція фільтраційних каналів.

БЕЗПЕКА

Ця програма також розрахована на 
2018-2020 роки, вона коштуватиме бю-

джету міста більше за 42 мільйони гри-
вень, із яких 13,5 буде витрачено на-
ступного року. Всі ці кошти йтимуть на 
встановлення у місті відеокамер (щоро-
ку – по сто) – аби читалися автомобіль-
ні номери й чітко визначалися риси об-
личчя людини. Запитання на засипку: 
чому такі відеокамери не встановлюва-
ли одразу?

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

За 4 роки планується витратити на її 
реалізацію 4,3 мільярда гривень, із яких 
наступного року — 1,2 мільярда. Тобто 
майже вдвічі більше, ніж цьогоріч. Ле-
вова частка всіх витрат — ремонт доріг, 
на які планується виділити 822 мільйони 
гривень. На об’єкти благоустрою, в то-

му числі фонтани і зупинки, місто роз-
раховує витратити 161 мільйон гривень, 
на освітлення вулиць — 49 мільйонів, на 
утримання зелених зон — 39. А на ка-
пітальні ремонти житлових будинків — 
майже 28 мільйонів. Хоча багато будин-
ків потребують навіть знесення через 
старість («хрущоби» ж були розраховані 
лише на 50 років) або справжнього капі-
тального ремонту, на який мешканці цих 
будинків (незалежно від того, чи є вони 
ОСББ, чи ними перейматимуться ЖЕК 
або управляюча компанія) ніколи в житті 
коштів не назбирають.

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вони наступного року отримують 
майже три мільйони гривень. На ці гро-
ші може розраховувати 21 організація 
(які об’єднують інвалідів, дітей-інвалі-
дів, ветеранів, учасників антитерорис-
тичної операції на сході країни; осіб, 
хворих на цукровий діабет; багатодітні 
родини; осіб, постраждалих унаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС та грома-
дян, які потрапили у скрутні життєві об-
ставини).

Здебільшого ці кошти підуть на оп-
лату оренди приміщень для громад-
ських організацій та на комунальні по-
слуги. Як зазначається у проекті рішен-
ня Програми, у 2018 році збільшується 
фінансування більш ніж на мільйон че-

рез значне зростання вартості кому-
нальних послуг та енергоносіїв.

Практично половину цього фінан-
сування – 1,4 мільйона гривень – буде 
спрямовано на громадську організацію 
«Чернігівський центр соціальної адап-
тації бездомних та безпритульних». Во-
на одержує фінансову підтримку з місь-
кого бюджету не лише на оплату кому-
нальних послуг та оренди приміщення, 
а ще й на заробітну плату, обладнання, 
медикаменти та багато іншого.

ЖИТИМЕМО ЕКОНОМНО

При таких запланованих витратах це 
зрозуміло. На чому ж пропонують зе-
кономити? Приміром, на програмі під-
тримки будинків ОСББ — частка міста 
в капітальних ремонтах у рамках співфі-

нансування зменшиться з 80 до 70 від-
сотків. 

А також на районних Деснянській 
та Новозаводській радах. Їх утриман-
ня коштуватиме місту 60 мільйонів гри-
вень, але при цьому планується скоро-
чення деяких відділів і посад. Є ініціа-
тива взагалі ці райради розформувати, 
залишивши там тільки соціальні служ-
би. Економія — 20 мільйонів. 

За словами міського голови Вла-
дислава Атрошенка, цифри у проекті 
ставилися дещо вищі, але — реалістич-
ні. І фінансування буде в міру можливо-
стей. Залежно не тільки від грошей, а й 
від того — чи стане нам кваліфікованих 
робочих рук, аби втілити все задумане в 
життя. Адже одна з найболючіших про-
блем міста, які є нині, — це міграція. І не 
тільки молоді, а й кваліфікованих пра-
цівників. 

Тому чи не краще, аби найперше 
ми дбали про гарну заробітну плату за 
ефективну працю, комунальні послуги 
за нормальними тарифами, комфорт-
ний громадський транспорт, соціальне 
та власне житло в сучасних і доволі де-
шевих будинках?.. І так можна продов-
жувати до нескінченності. 

Скажете, що й досі вірю в казки?.. А 
таки вірю. Навіть у гарне сьогодення, а 
особливо – у перспективне майбутнє. 

Олександр ШИЛО

Що бюджет прийдешній нам готує?

Трикстер бореться з Інтернет-шахраями
Протягом листопада в Україні триває операція 

під умовною назвою «Трикстер». Мета оператив-
но-профілактичного відпрацювання — виявлення 
шахраїв, які здійснюють злочинну діяльність са-
ме в Інтернеті.

У рамках спецоперації поліція активізувала бороть-
бу зі зловмисниками, що видурюють гроші у довірли-
вих громадян за продаж неіснуючих товарів на умовах 
передоплати, поширення СМС-повідомлень про ніби-
то блокування платіжних карток, заволодіння коштами 
під виглядом розіграшу цінних подарунків тощо.

Від початку цільової операції оперативники відді-
лу боротьби з кіберзлочинністю виявили більше деся-
ти подібних фактів.

Так, повідомлено про підозру особі за вчинен-
ня ряду шахрайств через сайт безкоштовних Інтер-
нет-оголошень. Проведено обшуки за місцем меш-
кання фігурантів, у тому числі у Вінниці, де перебував 
мешканець Корюківки, який вчинив Інтернет-шахрай-
ства. Наразі встановлено п’ятьох потерпілих від його 
дій, збираються докази для оголошення підозри цьо-
му громадянинові.

Також вступив у силу вирок Деснянського ра-
йонного суду: двох неповнолітніх, які вчиняли І нтер-
нет-шахрайства, діючи у групі за попередньою змо-
вою, визнано винними у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених статтею 190 Кримінально-
го кодексу України. Їм призначено покарання у вигля-
ді позбавлення волі: одній із підозрюваних – строком 
на рік, іншій – 6 місяців з іспитовим терміном один рік.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або підозрюєте, 
що таке може статися, то на сайті Департаменту кі-
берполіції Національної поліції України за посиланням 
https://cyberpolice.gov.ua/ є можливість подати елек-
тронне звернення та перевірити по базі даних номер 
телефону, з якого вам дзвонили невідомі, номер карт-
кового рахунку, куди пропонують переказати кошти, 
та сайт, де просять ввести ваші персональні дані.

Але навіть якщо інформація на сайті відсутня, це 
не є стовідсотковою гарантією, що ви не зіткнулися з 
аферистами, адже йдеться про схеми та мережі, які 
постійно оновлюються і розростаються.

Заходи в рамках оперативно-профілактичної опе-
рації тривають.

Ліквідовано мережу збуту зброї 
та боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України спіль-
но з військовою прокуратурою ліквідували мере-
жу збуту вогнепальної зброї і боєприпасів, виве-
зених з території проведення антитерористичної 
операції до Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що мешканець регіо-
ну організував поставки зброї та набоїв зі сходу Украї-
ни через приватних перевізників. Клієнтів зловмисник 
підшукував серед кримінальних кіл регіону.

Оперативники спецслужби задокументували кіль-
ка фактів незаконного продажу зловмисником боє-
припасів. Співробітники СБ України затримали торгів-
ця при спробі збуту снайперської гвинтівки з глушни-
ком.

Під час обшуку помешкання зловмисника вилуче-
но чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, півсот-
ні набоїв калібру 7,62 мм, патрони до вогнепальної 
зброї різного калібру і споряджений магазин до руч-
ного кулемета Калашникова.

Зброю та боєприпаси направлено для проведен-
ня експертизи. Тривають слідчо-оперативні дії.

Фальшивій валюті – ні!
Співробітники СБУ спільно з поліцією під про-

цесуальним керівництвом прокуратури припини-
ли збут фальшивої валюти, до організації якого 
причетний депутат Прилуцької районної ради від 
однієї з політичних сил. 

Під час спецоперації оперативники СБУ затрима-
ли депутата при реалізації фальшивих двохсот дола-
рів США та п’ятисот євро за половину їх вартості. 

Під час обшуку автомобіля зловмисника право-
охоронці вилучили ще 6,7 тисячі американських дола-
рів з ознаками фіктивності. Підробки виготовлені над-
звичайно якісно і мають усі ознаки справжніх банкнот, 
включаючи відповідні ступені захисту.

За попередньою інформацією, фальшиві банкно-
ти контрабандно переправлялися в Україну через кра-
їну-агресора. Купюри відправлені на експертизу. Від-
крито кримінальне провадження. Вирішується питан-
ня щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Засуджено організатора 
інформаторської мережі терористів...

За матеріалами Служби безпеки України Ли-
сичанський міський суд Луганської області засу-
див до чотирьох років позбавлення волі організа-
тора інформаторської мережі так званої «народ-
ної міліції ЛНР».

Співробітники спецслужби встановили, що меш-
канець Попасної, який відбував покарання за умис-
не вбивство у виправній колонії, розташованій на оку-
пованій території, був завербований бойовиками. В 
обмін на пом’якшення умов утримання в тюрмі йо-
му запропонували створити інформаторську мережу. 
Ув’язнений підшукав собі спільників «на волі» – серед 
представників криміналітету на підконтрольній укра-
їнській владі території.

Інформатори збирали відомості й передавали ор-
ганізаторові смс-повідомлення про дислокацію, пе-
реміщення, кількісний склад та озброєння підрозді-
лів Збройних сил України в районі проведення анти-
терористичної операції. Після одержання інформації 
він одразу звітував перед своїми кураторами-бойо-
виками.

Співробітники Чернігівського управління СБУ за-
тримали організатора агентурної мережі одразу після 
звільнення з місць позбавлення волі, коли він виїхав 
на підконтрольну українській владі територію.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 
(створення терористичної групи чи терористичної ор-
ганізації) Кримінального кодексу України.

…і двох наркоторгівців
За матеріалами Служби безпеки України Мен-

ський районний суд Чернігівської області виніс ви-
рок двом мешканцям Сновського району, причет-
ним до виготовлення та збуту ацетильованого опію.

Правоохоронці встановили, що для виробництва 
наркотичної речовини ділки використовували госпо-
дарські приміщення на території двох приватних до-
моволодінь. Упродовж доби зловмисники виготов-
ляли понад сто п’ятдесят кубів наркотику, який потім 
розповсюджували серед мешканців регіону, зокрема 
серед неповнолітніх.

Співробітники СБ України спільно з поліцією під про-
цесуальним керівництвом прокуратури затримали зло-
вмисників під час реалізації чергової партії «товару».

При обшуках помешкань членів злочинної групи 
правоохоронці вилучили наркотичну сировину, облад-
нання для виготовлення опію та чимало готової «про-
дукції».

Суд визнав зловмисників винними за частинами 
2 і 3 ст. 307 Кримінального кодексу України і призна-
чив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з 
конфіскацією майна.

Знову – хабар
Співробітники Служби безпеки України спіль-

но з національною поліцією під процесуальним 
керівництвом військової прокуратури викрили на 
хабарі керівника одного з державних лісгоспів.

Оперативники СБУ встановили, що тимчасово ви-
конуючий обов’язки директора підприємства систе-
матично вимагав гроші від комерсантів за сприян-
ня в укладанні договорів на постачання лісопродук-
ції. Оперативники спецслужби задокументували: у ви-
падку несплати «відкату» підприємцям відмовляли в 
реалізації деревини під штучними приводами.

Правоохоронці затримали посадовця під час от-
римання десяти тисяч гривень від бізнесмена за 
сприяння в укладанні договору на одержання шістде-
сяти кубометрів деревини.

У рамках кримінального провадження, відкрито-
го за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирі-
шується питання щодо оголошення затриманому про 
підозру у скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчі дії.

В онкодиспансер привезли В онкодиспансер привезли 
лінійний прискорювачлінійний прискорювач

Облаштування Чернігівського обласного он-
кологічного диспансеру лінійним прискорю-
вачем триває за планом. У вівторок, 28 ли-

стопада, лінійний прискорювач від компанії Elekta 
(Великобританія) завезли в онкодиспансер. Під нове 
обладнання встановили в бункері (місце, де працю-
ватиме новий апарат) і спеціальні двері вагою п’ять 
тонн.

Загальна вартість проекту з облаштування медично-
го закладу сучасним радіологічним обладнанням ста-
новить 107 мільйонів гривень, із яких вартість лінійно-
го прискорювача – 58 млн. Єдиною проблемою залиша-
ється придбання додаткового обладнання – дозиметрії 
та комп’ютерного томографа, без яких неможливе пов-
ноцінне функціонування лінійного прискорювача. Дефі-
цит коштів на ці потреби сьогодні  сягає 24 мільйонів гри-
вень. Зібрати необхідну суму спільнота намагається за 
рахунок проведення благодійного марафону «Промінь 
надії», промені людяності якого вже пішли від Чернігова 
по всіх районах області, де цього тижня відбудуться бла-
годійні концерти.

За сприятливих умов першого пацієнта планують про-
лікувати в онкодиспансері за допомогою лінійного при-
скорювача вже цієї весни. Онкологи задекларували також 
можливість придбання у 2018 році другого такого апарата 
– менш потужного. Тільки в разі експлуатації двох лінійних 
прискорювачів онкодиспансер матиме можливість відмо-
витись від застарілого радіологічного обладнання.

Заступник головного лікаря з медичної частини Черні-
гівського обласного онкологічного диспансеру Григорій 
Бардаков зазначив, що лінійний прискорювач до моменту 
комплектації зберігатиметься у спеціальному приміщенні, 
забезпеченому сучасною системою захисту та облашто-
ваному за всіма вимогами чинних санітарних норм.

Як акцентувала увагу завідувачка відділення промене-
вої терапії Чернігівського обласного онкологічного дис-
пансеру Наталія Кричфалушій, лінійний прискорювач аб-
солютно безпечний для навколишнього середовища, оп-
ромінення відбуватиметься тільки на уражену ділянку із 
захистом здорової тканини.

За даними онкологів, променевого лікування потребу-
ють майже 60% пацієнтів із 2500 осіб, які щорічно лікують-
ся у спеціалізованому закладі.
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