Деснянська правда
«Чернігів –
територія радості!»

П

ершого літнього дня у сквері ім. Попудренка в обласному центрі відбулася акція «Чернігів – територія радості!», присвячена міжнародному Дню захисту дітей. На дітвору чекали святковий концерт дитячих
танцювальних та пісенних колективів міста, майстер-класи, весела ігротека з призами й подарунками, конкурс малюнків на асфальті, розважальна програма від РК «Базис»
із клоунами та конкурсами тощо.
Свято було організоване управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської
ради, міським КЗ «Позашкільний
навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання», Чернігівським міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді,
розважальним
комплексом «Базис», естрадно-цирковою студією «Менестрелі», Чернігівським міським центром зайнятості, головним територіальним
управлінням юстиції в Чернігівській області.
Одночасно з виступами юних співаків та цілих дитячих колективів (кульмінацією став ефектний брейк-данс від досвідчених спортивних хлопців), які одразу отримували за свої виступи
солодкі подарунки, на сцені біля центрального фонтана дітвору
розважали клоуни, одягнені в костюми улюблених мультгероїв,
котрі не лише проводили цікаві інтерактиви для малечі з символічними призами, а й дарували різні оригінальні фігурки з повітряних кульок та розмальовували аквагримом усіх охочих.
Неподалік, із боку театру, працівники поліції провели навчально-пізнавальні заходи. Правоохоронці нагадали дітям
про правила дорожнього руху пішоходів і велосипедистів, подарували книжки з переліком таких правил та провели відповідні конкурси, адже попереду – літні канікули. А ще дітлахи змогли приміряти на себе різні елементи екіпірування патрульної поліції.
Наприкінці заходу юні гості отримали солодкий подарунок
– морозиво, що стало таким актуальним для дівчаток і хлоп’ят,
котрі натанцювалися, набігалися та награлися того спекотного дня. По завершенні святкування дітям пропонувалося безкоштовно переглянути мультфільм у розташованому поруч Обласному молодіжному центрі.
Після святкування у сквері ім. Попудренка вся громада мала змогу переміститися до іншої локації – на територію скверу
ім. Богдана Хмельницького, де теж відбувалися різноманітні цікаві дійства.
Одночасно святковий захід до Дня захисту дітей тривав і в
Міському палаці культури ім. Радченка, де на сцену виходили ростові ляльки й казкові персонажі, відбувалися ігри та конкурси.
Ігор ГІЛЬОВ

Олександр Кодола:
«Владі потрібно
слухати людей»

П

ід час робочої поїздки до Ніжина народний депутат України Олександр Кодола зустрівся з працівниками Ніжинського дослідно-механічного заводу. Запитання людей стосувалися як загальнодержавних
проблем – зниження рівня життя, пенсійної, медичної реформи, цінової політики, так і місцевих – стану доріг у Ніжині, підвищення вартості проїзду, оплати за лікування в місцевих лікарнях для пільгових категорій громадян, доступу
до сімейного лікаря тощо. Тобто тих проблем, які повинні
вирішуватися на місцевому рівні. У свою чергу депутат наголосив на важливості розвитку реального сектору економіки України, без якого неможливе існування ні громад, ні
в цілому держави. Адже, за його словами, нині в Україні як
ніколи необхідно, відновлювати промисловість і проводити
модернізацію виробництва. Це основа економіки держави.
«Чим частіше й тісніше влада, особливо місцева, спілкується зі звичайними громадянами, тим швидше та ефективніше вона може реагувати, вирішувати проблеми. Сьогодні ми дізналися, що працівники заводу після зміни не можуть потрапити до лікаря сімейної медицини, а учасники бойових дій вимушені платити за ліки у міській лікарні. Тобто вислухали людей і зафіксували питання, які повинні вирішувати місцева влада. Звичайно, що
всі вони будуть передані до міської ради й міського голови. Але
щоби отримати результат, аби громада стала успішною, а люди відчували зручність і комфорт життя в рідному місті, насамперед повинна бути створена добра комунікація з членами громади. Це перший крок до розвитку», – поділився своїми думками
після зустрічі Олександр Кодола.
Довідково. ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» –
невелике як для України, але значне для такого міста, як Ніжин.
На підприємстві сьогодні 200 працівників, засноване воно було
понад 70 років тому і займається переважно литвом чавуну, виробництвом каналізаційного обладнання, навісного обладнання
для сільгосптехніки. Основний замовник – Укрзалізниця. Підприємство з традиціями, серйозним підходом до соціальної сфери.
На відміну від багатьох інших заводів та фабрик Ніжина, воно витримало всі фінансові негаразди десятиліть, знайшло свою нішу
на ринку і сьогодні успішно працює. Голова правління ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» – Анатолій Павлович Ворона.
Прес-служба народного депутата України
Олександра КОДОЛИ

Н

ещодавно в Чернігові та Кіптівській ОТГ відбувся «круглий стіл» «Розвиток молодіжного
культурного простору громади», організований ОУНБ імені В. Г. Короленка та Чернігівським центром розвитку місцевого самоврядування. Центральним питанням зборів стало життя бібліотек в ОТГ.
КНИГОЗБІРНЯ ПОВИННА ЖИТИ
Кіптівська громада не може похвалитися великою кількістю населення – загалом у 12 селах ОТГ – 3860 мешканців.
Зате вона була першою, створеною в області. І у цієї громади вже є успіхи. У тому числі й у бібліотечному напрямку.
Ще нещодавно в будинку культури села Прогресу протікав дах. Діставалося від води і книгам – бібліотека також розташовується в БК.
– Два роки тому, одразу як ми прийшли у громаду, нам
зробили дах. І цієї ж зими – опалення. До цього його не було:
ми сиділи, тремтіли від холоду, іноді вмикали електрокаміни, але самі розумієте, скільки доводилося платити за електроенергію. Тепер усе відмінно. Діти бігають, люди читають,
– розповідає бібліотекарка Прогресівської книгозбірні Наталія Павлова.
Нині до бібліотеки, за словами пані Наталії, ходять 510
читачів із 826 жителів села. Тут же є три комп’ютери з доступом до Інтернету. Посидіти у «світовій павутині» можна безкоштовно... майже. Як розповідає бібліотекарка, щоби привчити дітей до читання, за комп’ютер вона пускає школярів
тільки після того як ті перекажуть їй прочитану книгу.
Втім, книгозбірнею відремонтований будинок культури
у Прогресі не закінчується. Тут є й кімната для музикантів,
оформлена у джинсовому стилі, й велике приміщення з оригінальними столами – «культурно-дозвільний простір».
Проблема з дахом іще недавно була й у будинку культури в Кіптях. Як розповідає директорка бібліотеки Ірина Погоняйло, книги промокали настільки, що їх доводилося сушити
на вулиці. Нині ж у БК є сучасний центр надання адміністративних послуг, та й бібліотека має досить акуратний вигляд.
Втім, така ідилія панує далеко не в усій області й тим більше – не в усій Україні. Як розповідали бібліотекарі з ОТГ, в багатьох громадах публічні бібліотеки влада хотіла об’єднувати
зі шкільними. Десь книгозбірні, та й у цілому культура, фінансуються за залишковим принципом.
З подібними проблемами стикаються і в Чернівецькій області. Як розповіла заступник директора Чернівецької обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Марія

Немирний атом

ЧОРНОБИЛЬСЬКА
АМПУТАЦІЯ
1. НА КОРОТКІ
Й ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ
Під час розмови з ліквідатором аварії на ЧАЕС І категорії, інвалідом І групи Михайлом Щербиною мені раптом
кольнуло – згадалось, як один із героїв фільму за твором Василя Шукшина
«Калина красная» б’є косою свого сусіда по ногах. Добре, що той сусід підстрибнув і коса цьвохнула
холостим ходом. І ще добре було тому, що то кіно,
а не насправжки. Артисти
зіграли свої ролі, коса таки не різонула по ногах. А
Михайлові різонула. Після
чорнобильських медичних інсталяцій… Одрізано
під саме підколіно. Протез, особливий режим,
життєва вимога, потреба за всяку ціну рухатися,
ходити, бути під наглядом
лікаря.
Ех, яка вона, судьба-наврочниця.
Буває, чомусь відбирає
саме те, що людина
найдужче любить, до
чого найбільше схильна, чому віддавала,
віддає себе. У Чернігівській школі № 1,
де навчався Михайло,
вирувало спортивне
життя, добре були поставлені уроки, заняття з фізкультури, яку
викладав Олександр
Корнійович Ніщенко.
Він заохочував хлопців та дівчат до фізичних вправ, ігрових, бігових дисциплін і цікавою методикою проведення уроків, і позашкільними спортивно-оздоровчими заходами, і власним прикладом. Михайло
грав і у футбол, і у волейбол, упевнено
ставав на лижі, вціляв у мішень із дрібнокаліберної гвинтівки. Та найдужче любив біг. На короткі, на довгі дистанції. І здавалось, не було йому втоми, мав завдяки тренуванням та природним задаткам високу витривалість,
керував на дистанціях, як кажуть, першим диханням, підключав і друге, як
ішов на повну викладку. Та найпершим
спортивним життєвим правилом було
те, що хлопець хотів показати не себе, а захищав честь класу, школи, свого рідного міста. І таким простував по
життю. Сміливо, упевнено. І з першим,
і з другим, і з усіма диханнями на будьякі дистанції. Та якась судьба вдарила
саме на ноги. Та судьба – чорнобильська.

2. «БІЛА ПРОБА»
Після школи, як каже Михайло, вивчився на водія. Потім служба в армії, аж у Забайкальському військовому окрузі, в аеродромній роті. Після демобілізації – знову за кермом, а потім
став помічником майстра на виробничій дільниці. А в 1986 році знову призов.
Чорнобильський. «Виконував урядове

7 червня 2018 року
час. Та й спека. Чим охолодити душу?..
Чи думали, яка то була вода після вибуху? А тоді ще й причащалися. «Примушував» це робити… мед у стільниках
із вуликів, які висіли на деревах. Та хіба винен мед, що хлопці запивали його
«радіацією»… Цілий день там «паслися». Вертоліт прибув аж увечері. Пілот
зізнався, чому так пізно: «Про вас забули». А в їхній частині, куди вони прибули, їм говорили: «Ви білі, мов стіна».
3. ОКЛЮЗІЯ
СЛІПОГО СКАЛЬПЕЛЯ
Після Чорнобиля поряд із цілим «букетом» усіляких болячок причепилися облітеруючий артеріїт нижніх кінцівок 3-4 ступеня, оклюзія гомілкових артерій. А то ще й прищик біля великого
пальця присусідився. Звернувся до хірурга. Лікар пішов радикальним шляхом – різати. Не прищ, а сам здоровий
ніготь, біля якого утворився той гнійник.
Хто знає, чи це різання нігтя, чи що інше
дало поштовхи чорнобильській оклюзії,
спричинило ріст підступної гангрени.
Вона доходила до коліна. І довелося хірургові після нігтя різати ногу.
А я просто пригадую, як ми нашому батькові лікували подібне всілякими мазями, примочками. І минулося…
Михайло Іванович налаштований тренувати ногу, ходити й таким чином піднімати її життєвий тонус та виконувати
настанови лікаря. Подивився на годинник. Сказав, вибачаючись, що не може
далі підтримувати розмову: «Піду онука
забирати зі школи».
4. СТЕПОВА ЧАЙКА,
ВОРОН І СОБАКА

завдання», як записано у військовому квитку. Призначили
там водієм БРДМ. 25-та бригада. Станція, охолоджувальні
ставки, Оране, Брагин, Хойники… Рудий ліс. Усюди всім екіпажем слідкували за ґрунтом,
водою, лісом, робили заміри радіації.
Одержав дозу 25 рентген.
Наприкінці червня 1986 року екіпажу беердеемівців, який вів Щербина, було поставлено завдання взяти
проби ґрунту, води й польових рослин.
Старшим із четвірки екіпажу призначили Михайла. Десантували на аеродром, що був за 10-15 км від Чорнобиля. Остаточні настанови давав «академік» у білому. Звідти вертольотом (10
хвилин льоту) доставили на околицю
ближнього хутора. В целофанові мішечки підвищеної міцності зірвали десяток колосків жита, поклали пів саперної лопати ґрунту, налили потрібну
кількість води.
– А де воду брали?
– На самому початку опустілого хутірця.
А було ж як – витягли на барабані
відро, поставили на обіддя цямрини,
кожен по черзі сьорбнув по 2-3 ковтки, а то й більше. Наближався обідній

Чорнобильська сув’язь – міцна,
тверда, не піддається перемінним вітрам і стужам, не переривають її роки
й відстані. До нашої розмови з Михайлом на чорнобильський полігон пам’яті вийшов голова обласної організації «Союз Чорнобиль Україна» Анатолій Лігун. І вони вже ніби знову обидва – колишній військовий розвідник
особливої зони підполковник Лігун і хімік-дозиметрист рядовий Щербина –
на станційній передовій. Говорять, згадують 25-ту бригаду, військові частини, в одній із яких водив БРДМа Михайло. Пригадує Анатолій Михайлович, як на беердеемі поїхав доповідати
командуванню про підготовку ремонтно-відновлювального цеху.
– А може, вас тоді «підвозив» Михайло? – це вже я входжу в їхній діалог.
– Цілком може бути.
І тиснуть обидва руки один одному. Я додаю свого плеча і руки. Вийшов
у нас троїстий союз. І більше, ніж троїстий. Бо з нами й за нами – тисячі. Тоді,
усі втрьох згадуємо: найпершими дозиметрами були птахи, навколишнє зоологічне братство. Анатолій подає реакцію на радіацію чибіса, степової чайки, Михайло – віщого ворона, а я – собаки… Усміхаємося. Життя триває…
Яків КОВАЛЕЦЬ,
ліквідатор наслідків аварії
на ЧАЕС І категорії

Фотопроект «Громади Чернігівщини у фокусі»

З

кожним днем життя змінюється. Там, де вчора
були старі та занедбані школи й садочки, сьогодні – відремонтовані світлі та яскраві фасади, класи, спортзали, їдальні й ігрові кімнати. Де не було шляхів та освітлення, будуються дороги і встановлюються ліхтарі. Там, де були звалені тонни сміття й чагарники, – чисті парки та нові лавочки, там, де було болото
або невеличке джерело, сьогодні – чисте озеро. Поступово, крок за кроком, населені території Чернігівської
області змінюють своє «обличчя», відходять у минуле сірі адміністративні заклади й будівлі. Змінюються люди,
їхнє життя, мислення…
І щоб запам’ятати ці миті змін, Чернігівський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки
Програми «U-LEAD з Європою», спільно з Чернігівським відділенням Національної спілки фотохудожників України оголошує про реалізацію фотопроекту «Громади Чернігівщини
у фокусі».

«Круглий стіл»

Проблеми й перспективи

бібліотек в ОТГ

Довгань, у західному регіоні нашої країни бібліотекарі проводять серію семінарів «Заклади культури в умовах децентралізації», привертаючи увагу громадян до проблем книгозбірень.
– Людина повинна прийти до бібліотеки й отримати нову літературу та періодику, а також доступ до Інтернету. Оце
сучасна книгозбірня. З хорошими меблями й затишком. Бібліотека – це розвиток громади, – підкреслила пані Марія.
Представники ЗМІ, які приїхали в Кіпті, передали звернення до голів сільських, селищних, районних, міських рад
і депутатів усіх рівнів Чернігівської області, підписане очільниками трьох громадських об’єднань: Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації, Спілки жінок Чернігівщини та Жіночої громади Чернігівщини». «Відслідковується тенденція закриття бібліотечних установ з метою оптимізації. Бібліотекарі працюють на 0,25 і 0,5 ставки.
Існує велика проблема в кадровому питанні. Освічені та сумлінні люди не хочуть працювати за мізерну заробітну плату й
бути позбавленими особистісно-професійного розвитку», –
пишуть автори звернення.
Вони пропонують залучати книгозбірні до участі у грантових програмах, а у програмах культурного розвитку передбачити механізм розвитку бібліотек тощо…

Наша команда звертається до жителів громад, представників влади, бізнесу та громадських активістів: напишімо разом історію об’єднаних територіальних громад Чернігівщини
у фотографіях. Надсилайте ваші світлини на пошту oksana.
stelmakh@lgdc.org.ua (копія на ok.stelmakh@gmail.com) із поміткою «ФОТОвиставка» до 10 червня 2018 року.
Презентація фотовиставки «Громади Чернігівщини у фокусі» відбудеться в липні 2018 року. Для найактивніших авторів світлин буде проведений майстер-клас від кращих фотографів Чернігівського відділення Національної спілки фотохудожників України.
Якщо виникнуть запитання, то звертайтеся до Оксани Стельмах, радника з питань комунікацій Чернігівського
ЦРМС (дзвоніть (098) 914-915-2 або пишіть на пошту oksana.
stelmakh@lgdc.org.ua)
Чернігівський Центр розвитку
місцевого самоврядування
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Новини. Кримінал
Режисер Леонід Кантер залишив
передсмертну записку
Надвечір 4 червня до поліції надійшло повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний
чоловік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка виявила тіло чоловіка
з наскрізним вогнепальним пораненням у щелепу. Поряд правоохоронці знайшли зброю й передсмертну записку.
Леонід Кантер на першому курсі університету
(1998 р.) працював журналістом та ведучим у Національній телекомпанії України. У 2003 році заснував кіностудію «Лізард філмс», яка зняла близько 50-ти коротометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок. Серед найвідоміших кіноробіт режисера — фільм про кіборгів Донецького аеропорту. Одне з останніх – відео на підтримку Олега Сенцова.
У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок на Чернігівщині й перетворив його на творче поселення, де збирав друзів із усього світу, організовував
фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль «ХЛІБ своїми руками» й перший афро-етнічний фестиваль «Мама Африка».
Речник Чернігівської поліції Сергій Бриль повідомив, що Леонід Кантер залишив передсмертну записку. За словами пана Бриля, вона, а також інші ознаки на
місці трагедії, в тому числі зброя, свідчать про те, що
режисер позбавив себе життя. Проте поліція вивчатиме й інші версії того, що сталося.
Групою прокурорів Бахмацької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується Бахмацьким
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за фактом смерті відомого українського режисера, письменника, волонтера,
учасника АТО Леоніда Кантера. На місце події виїздили слідчо-оперативна група, керівник Бахмацької місцевої прокуратури. Кримінальне провадження розслідується за статею «умисне вбивство». У кримінальному
провадженні виконуються невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин.

Патрульні запобігли лісовій пожежі
Уночі під час патрулювання на вулиці Леоніда
Пашина один із екіпажів помітив, що в сосновому
урочищі щось горить. Полум’я було яскравим і добре видним від дороги. Зупинивши службовий автомобіль та підійшовши ближче, патрульні побачили, що горять стовбури п’ятьох сосен та суха підстилка навколо них.
Аби вогонь не поширився на більшу площу й не
призвів до лісової пожежі, правоохоронці за допомогою підручних засобів та води, яку мали з собою, збили полум’я. Щоби повністю загасити тліючі осередки,
патрульні зателефонували на лінію «101» та викликали пожежний розрахунок. Також туди ж була викликана
слідчо-оперативна група, оскільки поліцейські виявили
ознаки навмисного підпалу.

Шахраї не втомлюються дивувати
До варвинських правоохоронців звернулася 45-річна жителька райцентру. Вона повідомила поліцейським, що знайшла в Інтернеті оголошення про продаж моторолера. Зателефонувала
продавцеві, домовилася про деталі угоди. Але головною умовою продавця була повна передоплата
товару. Не замислюючись над наслідками, жінка
перерахувала на картку афериста 9300 гривень.
Тільки-но гроші потрапили на рахунок шахрая, його телефон одразу перестав відповідати, а оголошення про продаж із мережі було видалено.
Поліція вкотре нагадує громадянам про відому
схему Інтернет-шахрайства: аферист виставляє на
сайт товар нібито для продажу й пропонує здійснити його передоплату або перерахувати хоча би завдаток. Щоб убезпечити себе від таких неприємностей,
потрібно користуватися лише перевіреними Інтернет-магазинами й використовувати тільки післяплату:
отримав товар — заплатив гроші. І жодних передоплат
чи завдатків.
А до Чернігівського відділу поліції звернувся власник одного з кіосків, що займається продажем тютюнових виробів. Він розповів, що до кіоску підійшов невідомий чоловік. Попросив продавчиню покласти йому в
пакет 60 блоків цигарок різних марок. Жінка, не замислюючись, зробила це й віддала пакунок незнайомцеві. Але той не поспішав розраховуватися. Шахрай запропонував жінці знову перерахувати блоки й повернув
їй пакунок. Поки жінка переглядала вміст пакета, аферист накивав п’ятами. А продавчиня побачила, що в пакунку замість блоків із цигарками – порожні коробки. У
розпачі вона зателефонувала власнику, а той звернувся до поліції.

Стрілянина біля нічного клубу
У ніч на понеділок, о пів на п’яту ранку, під стінами нічного розважального клубу «Чорна кішка»
стріляли. Двоє чоловіків посварилися та вхопилися за зброю.
Про цю подію поліцію сповістили невідомі. Слідчо-оперативна група на місці події знайшла потерпілого 1986 р. н. Чоловік отримав поранення пальців руки, гомілки та стегна, був нетверезий. Каретою «швидкої» його доставили до травмопункту. Загрози життю
немає. Зі слів постраждалого правоохоронці дізналися, що невідомий чоловік начебто намагався спровокувати з ним словесний конфлікт, а потім почав стріляти.
Коли патрони закінчилися – втік. У свою чергу потерпілий теж відстрілювався. Іншого учасника інциденту поки що не знайшли. Окрім двох задирак серед постраждалих нікого не зареєстрували. Триває перевірка.

ПОШТА – ПОТРІБНА
Говорячи про ОТГ, не можна залишити поза увагою тему
поштових відділень. Як, напевно, вже знають читачі, буквально з початком літа Чернігівська область стала полігоном для
пілотного проекту «Сільське відділення», в рамках якого планується скоротити всі стаціонарні поштові відділення в тих
населених пунктах, де менше двох тисяч мешканців. Замість цього в такі села приїжджатиме пересувний пункт. Там,
де населення до 100 осіб, подібне «мобільне відділення» повинно
з’являтися раз на тиждень, до 500
осіб – двічі на тиждень, у населених пунктах, де живуть до 1200 осіб
– тричі на тиждень... Однак що в
центрі ОТГ – Кіптях, що в найбільш
густонаселеному пункті громади
Прогресі – менше тисячі жителів...
– У нас є поштові відділення в
Кіптях, Прогресі, Вовчку, Підлісному, Новому Шляху… Я категорично проти закриття поштових відділень. Бо найважливіше – щоби
було кому людям принести гроші,
аби всі вчасно отримали пенсію. Стосовно доставки періодичних видань, скажу відверто, пошта працює не дуже добре. Я передплачую дві газети. Одна з них повинна приходити в четвер, інша – у п’ятницю. Вони до мене, як правило, потрапляють одна у вівторок, інша – в середу… – зазначив голова Кіптівської ОТГ Володимир Кучма. – Пошту у нас
не закривають. Принаймні зі мною це питання ніхто не погоджував. Прикро те, що подібне робиться за нашими спинами.
– У нас у селі 800 мешканців. Я гадаю, що закривати пошту недоцільно. Думку «Укрпошти» з цього приводу ми ще не
знаємо. На закриття будь-чого в нашій ОТГ реагують нервово. Вважаю, що поштовикам необхідно прислухатися до людей, – розповіла про настрої у громаді бібліотекарка Прогресівської книгозбірні Наталія Павлова.
Що ж, сподіватимемося, що на бібліотеки ОТГ Чернігівщини чекає світле майбутнє, а періодика, в тому числі й наша
газета, потраплятиме до передплатників вчасно…
Сергій КАРАСЬ
Фото Віктора КОШМАЛА

Оце так знахідка!
1 червня близько восьмої вечора на лінію «102»
звернувся чернігівець та повідомив, що в одному
з торговельно-розважальних комплексів знайшов
велику суму грошей і хотів би повернути її власникові, але як його знайти, не знає. До заявника направили екіпаж патрульної поліції. Прибувши на
місце, патрульні встановили, що чоловік знайшов
на підлозі пачку купюр по 500 гривень.
Коли кошти перерахували, з’ясувалося, що в ній
двадцять три з половиною тисячі гривень. Правоохоронці попрохали охорону торговельного центру про
допомогу у встановленні власника. За кілька хвилин до
патрульних підійшов один із охоронців та підвів чоловіка. Виявилося, що одночасно з повідомленням про
знахідку до охоронця з проханням допомогти звернувся громадянин, який загубив, імовірно в ТРЦ, чималу
суму грошей.Чоловік повідомив поліцейським, що приїхав до Чернігова з сусідньої країни, назвав суму коштів
та номінал купюр, а також надав документ на підтвердження своїх слів. Усе збіглося. Гроші повернули власникові під розписку.

Затримано розбійника з пістолетом
По допомогу до правоохоронців звернулася жителька обласного центру, повідомивши про
розбійний напад на магазин, де вона працює. На
місце події негайно прибули наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Продавчиня розповіла правоохоронцям, що до магазину зайшов
невідомий чоловік і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, здійснив напад, бажаючи заволодіти грошима. Коли жінка почала кликати на допомогу, нападник утік у напрямку залізничного вокзалу.
В ході відпрацювання прилеглої території патрульна поліція за прикметами затримала підозрюваного —
раніше судимого непрацюючого мешканця Сосницького району. У чоловіка при поверхневому огляді патрульні виявили, а слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції вилучила предмет, схожий на пістолет. Лиходій у скоєному зізнався й надав правдиві
свідчення. Триває досудове розслідування.
Слідчим суддею Деснянського районного суду за
клопотанням прокурора місцевому мешканцеві обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Чернігівському слідчому ізоляторі.

