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ПОГОДА

фОтОфАкти ПОштОвА рефОрмА Зроблять!

За матеріалами сайту: http://www.gismeteo.ua

НАсліДки НеГОДи

НА зАсіДАННі

До чого ми йдемо?
Шановна редакція газети «НК»! Звер

тається до вас жителька  с. Нове Ніна олек
сандрівна  лісова.  Цей  лист  –  це  відчай.  До 
чого ми йдемо?! Хочу розповісти вам,  а  че
рез вашу газету й читачам району, як працює 
наша місцева влада зі своїми громадянами.

така ситуація: в середу, 4 липня моя донь
ка  поїхала  в  Седнівську  селищну раду, щоб 
узяти  доручення.  Справа  в  тому,  що  вона 
й мій  онук  зареєстровані  в мене,  в  с. Нове. 
Донька  живе  й  працює  в  Чернігові,  а  онук 
проживає  зі  мною,  аліменти  отримує  пош
тою.  тому  вирішила  написати  на  мене  до
ручення,  щоб  я  могла  отримувати  поштові 
перекази. Приїхала Настя в селищну раду о 
14  год. Сидить під  кабінетом  секретаря. Аж 
ось з’являється голова Шевчик М. о. і питає: 
«Що  ви  хочете?».  Вона  йому  пояснила.  Він 
відповідає:  «Секретар  до  обіду  прийняв  50 
чоловік. А зараз йому ніколи. Він готує тер
мінові  папери,  документи  і  т.  д.  А  ви може
те взяти доручення в Чернігові у нотаріуса». 
До речі, секретар Маслов з’явився на роботу 
десь о 10 год.

Дочка розвернулася, пішла й, плачучи, за
телефонувала мені. я їй сказала: «Повертайся 
і сиди до тих пір, поки не зробить доручен
ня». Вона повернулася й сказала, що не піде, 
допоки її не прийме секретар. На що він ска
зав:  «тоді  чекайте».  Чекає  вона  півгодини, 
годину.  А  тоді  запитує  у  Маслова:  «Скільки 

ж мені ще чекати? Адже мені ще на роботу 
треба».  А  він  видає:  «Скажіть  про  це  голові 
села Макишин або адвокату». як мішком по 
голові. Ну це нормально?!  І  це  секретар  се
лищної ради?!! Сидить моя Настя ще годину. 
я не знаю, скільки б вона ще сиділа під кабі
нетом  секретаря,  якби  не  нагодилася  одна 
дуже хороша людина. Вона посприяла, щоб 
питання  вирішилося  позитивно,  за  що  я  їй 
дуже вдячна.

Скільки ж для цього потребувалося нер
вів, часу, сліз!? Ну хіба це нормально, що лю
ди, яких ми вибирали, яким довіряли,  і отак 
ставляться до нас. Слуги народу, називаєть
ся. Моя дочка вперше за 32 роки звернулася 
до селищної ради і отримала отакий прийом. 
Звісно, що вона ніколи не віддасть свій голос 
за таких керівників.

Ще  один  нюанс.  робочий  день  у  селищ
ній  раді  розпочинається  о  8  год.  А  голова 
наш  їде  на  роботу  о  10  год.,  а  то  й  пізніше. 
А живе він у Новому. Це у нього називається 
«робота з людьми на місцях». люди шокова
ні такою роботою і голови, і секретаря. Їм би 
задуматися над цим, якщо є совість.

Дуже прошу надрукуйте, будь ласка, цьо
го  листа.  Нехай  прочитають  люди,  керівни
ки району, самі герої цього сюжету. Не мож
на  отак  із  нами.  людей  і  так  загнали  в  глу
хий кут.

З повагою до вас Ніна Лісова

Бібліотеці Короленка 
потрібні сонце й кошти
Працівники закладу рятують книги, газети, 

які змокли через аномальну зливу
Друковані  видання  розкладають  на  всіх 

вільних куточках, пропонують чернігівцям, ор
ганізаціям узяти їх додому на просушку. На фо
то – газетні підшивки сушать на лавах глядаць
кої  зали літнього театру, що в міському парку 
культури та відпочинку. Працівники бібліотеки 
працюють у дві зміни, щоби врятувати фонди.

однак, виникла ще одна проблема – фінан
сова, адже потрібні кошти на електроенергію, 
реставрацію  видань,  ремонтних  робіт.  також 
планують  закупити  нову  літературу  замість 
утраченої. Для реставрації  газетних підшивок 
потрібна велика кількість картону.

тому керівництво Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Коро
ленка просить за можливості надати фінансову допомогу закладу й надає реквізити:

Р/р 31556348123849 в ГУДКСУ у Чернігівській області, код ЄДРПОУ 02221159, МФО 
853592. Призначення платежу: благодійний внесок.

Або на картку ПриватБанку 5168742224832190, Аліференко Інна Михайлівна: одер
жувач – Інна Михайлівна Аліференко – директорка Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Коро
ленка. Додаткова інформація за тел. у Чернігові 774563.

Чернігівські 
кондуктори 

бояться 
валідаторів
Після того, як для розрахунків 

із  пасажирами  у  громадському 
транспорті  Чернігова  почали  ви
користовувати  спеціальний  при
лад,  що  видає  квиток,  –  валіда
тор,  кондуктори  почали  активно 
звільнятися.  За  інформацією  сай
ту  «Високий  вал»,  упродовж  мі
сяця  звільнилося  десять  осіб.  За 
словами  речника  КП  «ЧтУ»  Ми
кити Вікторова, кондуктори скар
жилися  на  складнощі  роботи  з 
приладом  та  буцімто  під  час  ко
ристування можна отримати дозу 
опромінення.

Нагадаємо,  перші  валідатори 
в  громадському  транспорті  Чер
нігова з’явилися у червні. А з лип
ня  вони  остаточно  введені  для 
оплати проїзду. тепер тролейбус
не  управління  розміщує  оголо
шення  про  вакансії  кондукторів. 
Через брак кадрів на маршрутах, 
особливо після 20ої години, пра
цює лише по одному тролейбусу.

До речі, в КП «Чернігівське тро
лейбусне управління» наразі пра
цює  101  кондуктор  на  тролейбу
сах  та 15 – на автобусах. А цього 
недостатньо.

Перевізники 
кажуть – 
7 або 10, 

Атрошенко – 
не більше 

5-ти
Перевізники,  що  обслугову

ють  автобусні  маршрути  громад
ського транспорту Чернігова, по
дали  в  міськраду  звернення,  де 
запропонували  нові  розрахунки 
вартості  перевезення  пасажирів. 
Про  це  повідомила  начальниця 
управління економічного розвит
ку  міста  міської  ради  людмила 
Максименко.  буде  сформована 
робоча група, яка розгляне питан
ня,  у  тому  числі  й щодо  вартості 
проїзду. На думку фахівців міськ
ради,  запропоновані  перевіз
никами підвищення – 7 або 9 грн 
80 коп. – є нефаховими.

Міський  голова  Владислав 
Атрошенко  на  розширеній  нара
ді  зазначив,  що  вартість  проїзду 
в автобусах міського громадсько
го транспорту не може бути біль
шою, ніж 5 гривень.

Наталка соЛоДаШКо

Активні ветерани готуються до ювілеїв
Йдеться  про  75річчя  звільнення  Черні

гівщини  від  нацистських  загарбників  та 
95річчя  утворення  Чернігівського  району. 
План  заходів  обговорили  на  засіданні  пре
зидії ради Чернігівської районної організації 
ветеранів, що відбулося минулого вівторка, 
10 липня. У роботі заходу брав участь голо
ва рДА Віктор Корж.

Серед іншого заплановано у вересні про
вести  районну  естафету  «Слава  визволите
лям», у ході якої провести зустрічі з жителя
ми населених пунктів, покладання квітів до 
пам’ятних місць. також буде уточнено списки 

учасників бойових дій Другої світової війни, 
оновлено назви вулиць, що носять імена ге
роїв  війни,  працюватиме  лекторська  група 
ради ветеранів Чернігівського району.

Прозвучала  доповідь  про  виконання  ра
йонної  програми  «Ветеран»,  а  також  затвер
джено  план  роботи  ради  ветеранів  на  най
ближчий місяць. було порушено низку  інших 
важливих  питань.  організація  «сивочолих» 
Чернігівського району працює вельми продук
тивно, завдяки злагодженій команді під керів
ництвом голови Анатолія Скуратовича.

Наталка соЛоДаШКо

Площа ім. левка 
лук’яненка?

Чернігівський міський голова Владислав 
Атрошенко  запропонував  площу  в  ра
йоні  «5  кутів»  назвати  на  честь  левка 
лук’яненка:

– левко лук’яненко – наш земляк і пев
ний час жив у Чернігові, отже, це більш ва
гоме вшанування пам’яті видатного борця 
за незалежність нашої країни.

обережно – змії!
До  НовгородСіверської  місцевої  лі

карні потрапив семирічний хлопчик, яко
го двічі вкусила змія. Зі слів виховательки 
табору, що у селі Красний Хутір, діти біга
ли  у  траві  в  лісі,  хлопчик  побачив  змію  і 
почав за нею ганятися. Вона його вкусила 
за пальчик на руці та у нижню третину го
мілки. У лікарні йому ввели одну дозу змі
їної протиотрути, натомість потрібно було 
4 або 5. решти немає у наявності. Поки не
має сироватки – лікарі виводять отруту за 
допомогою інших препаратів.

авіаційну бомбу  
знайшли в количівці

Коли номер  здавався  у  друк,  10  липня 
надійшло повідомлення, що у с. Количівка 
в  таборі  «Юний  технік»  знайшли  авіацій
ну  бомбу  50100  кілограмів.  На  місце  по
дії  викликали  піротехніків  та  працівників 
ДСНС.  як  удалося  з’ясувати,  міна  нетран
спортабельна.

ФотограФуй Десну 
та отримуй Призи

Департамент  інформдіяльності  та  ко
мунікацій  із  громадськістю  оДА  спільно 
з  Деснянським  басейновим  управлінням 
водних  ресурсів  оголосили  конкурс  для 
професійних фотографів та аматорів, при
урочений Дню Десни, нове свято відзнача
тимуть 8 вересня.

Щоб стати учасником, треба до першо
го серп ня надіслати п’ять якісних фотогра
фій річки Десна (формат – JPEG, не менше 
3600 пікселів по довшій стороні). Фото ма
ють бути завантаженні на файлообмінник, 
посилання на який варто дати в листі, над
силайте на електронну адресу dbuvr.zmi@
gmail.com  з  поміткою  «конкурс  фото»  + 
вказати  ПІб,  контакт ний  номер  телефону 
та  коротку  інформацію  про  себе  (скільки 
років,  де  працюєте/навчаєтесь,  улюблена 
справа).

Переможці отримають подарунки, а го
ловне  –  визнання,  бо  кращі  знімки  вико
ристовуватимуться  в  роботі  як  офіційні 
ілюстрації Чернігівського краю.

слабин та максим  
ПриєДнаються  

До гончарівської отг
Відбулося  це  15  червня,  повідомляє 

ЦрМС.  Слабинська  сільська  рада  Черні
гівського району підготувала необхідні рі
шення сесії. Щодо Максимівської сільської 
ради  Козелецького  району,  там  обгово
рення було доволі дискусійним.
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