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Бліц-інформПро все, що хвилює, що наболіло 

Українок продавали 
до Китаю по 850 доларів

В аеропор-
ту «Бориспіль» за-
тримали чолові-
ка, який продавав 
українок до Китаю. 
Він із Чернігова. Чо-
ловіка спіймали «на 
гарячому», коли вко-
тре відправляв ді-

вчину до Пекіна. Вона вже мала квитки на авіарейс. 
Дівчину повернули додому. Наступними мали бути 
ще три кандидатки, яких уже підготували до пере-
правлення.

Про це повідомив сектор комунікації головного 
управління Національної поліції в Чернігівській області.

Дівчат чоловік шукав у соцмережах. Ідеальними 
були кандидатки з малозабезпечених сімей. Обіцяв 
по 7 тисяч доларів. За кожну переправлену україн-
ку чоловік отримував 850 доларів. Перед тим, як по-
трапити до Піднебесної, дівчина мала зробити фо-
тосесію. Якщо китайські партнери були задоволені, 
оформлювали візи.

Чоловіка тримають під вартою. Відкрили кримі-
нальне провадження. Йому загрожує від 5 до 12 ро-
ків ув’язнення з конфіскацією майна.

Китайським правоохоронцям повідомили про 
подільників підозрюваного. Триває досудове роз-
слідування. Встановлюють кількість переправлених 
українок.

Викрадено ікони 
з храмів Чернігова

Повідомляє Наталія Човпило, прес-офіцер Чер-
нігівської поліції:

— До чергової частини Чернігівського відділу полі-
ції звернувся настоятель однієї з церков Чернігова із 
заявою, що з церкви зникла ікона, на якій зображені 
святі апостоли Петро й Павло. Іконі приблизно 150 ро-
ків. Аналогічна заява надійшла до Чернігівського від-
ділу поліції за кілька днів до цього: з будинку для хре-
щення одного із соборів також була викрадена ікона.

За двома фактами відкриті кримінальні прова-
дження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу Укра-
їни (крадіжка). Максимальна санкція цієї статті пе-
редбачає покарання у вигляді позбавлення волі 
строком до 6 років. Тривають слідчі дії.

* * *
За повідомленнями ЗМІ, йдеться не про рядові 

храми міста. Мова про Спасо-Преображенський со-
бор ХІ століття — найдавніший храм України, а також 
про Троїцький собор, збудований гетьманом Мазе-
пою, нині — кафедральний храм Чернігівської єпар-
хії УПЦ МП. Не дивно тоді, що по області обкрадають 
сільські церкви.

Чоловік загинув у ванній 
від удару струмом

33-річний чоловік у ванній кім-
наті отримав смертельний удар 
струмом. Чоловік винаймав квар-
тиру разом із цивільною дружиною 
та її неповнолітнім сином. Жінка ви-
кликала бригаду швидкої допомо-
ги, але медики лише констатували 
смерть. 

Новина про загибель 33-річно-
го чоловіка у ванній від удару елек-
трострумом розлетілася Черніго-
вом. Шукають винного.

Кореспондент «Свободи.ФМ» 
вирішив перевірити факт начебто 
«скарги комунальникам» від роди-
ни, тим більше на всіх платіжках пи-
шеться телефон «гарячої лінії» кол-
центру 0-800-50-93-50. Саме за 
цим номером чернігівці звертають-
ся за розв’язанням своїх комуналь-
них проблем.

Ми зв’язалися з начальником 
комунального підприємства «ЖЕК-
10» Русланом Волоком.

— Руслане Валерійовичу, чи 
були звертання на «гарячу лінію» 
або безпосередньо в контору із 
квартири загиблого?

— По-перше, я хочу вислови-
ти співчуття родині загиблого. За-
раз іде слідство. По-друге, з жодної 
квартири цього під’їзду мешканці 
не зверталися ні на гарячу лінію, ні 
безпосередньо до ЖЕК-10. Тоді я не 
розумію, до яких комунальників ще 
хтось міг звертатися?

— А всі дзвінки фіксуються, які 
надходять до колцентру?

— Звичайно. І вони зберіга-
ються багато місяців на сервері. 
За дзвінками створюються заявки, 
згідно з якими до квартир направ-
ляються фахівці для усунення недо-
ліків. При цьому старші оператори 
тримають «руку на пульсі» виконан-
ня заявок, а фахівці, що їх усували, 
звітують старшому оператору. І зві-
ти зберігаються багато місяців.

— Як треба було діяти госпо-
дарям квартири, коли вона почала 

«битися струмом», зокрема у ван-
ній кімнаті?

— Треба було негайно телефо-
нувати до колцентру за номером 
0-800-50-93-50. Ця заявка одразу 
б потрапила до розряду аварійних, 
з небезпекою для життя. І одразу б 
виїхала чергова бригада з електри-
ком. У фахівців є спеціальний регла-
мент на усунення таких небезпеч-
них ситуацій.

— Що ж сталося у квартирі?
— Слідство робитиме висно-

вки щодо причин загибелі у ванній 
кімнаті. Мені відомо, що у квартирі 
вище, тобто над помешканням за-
гиблого, кілька місяців триває ре-
монт. Може, там були якісь пору-
шення електробезпеки.

— А ви могли б вплинути на тих 
сусідів?

— Як? Зона відповідальнос-
ті ЖЕКа обмежується під’їздом. До 
квартири можуть увійти тільки пра-
воохоронці. Усе це також регламен-
товано законом.

Я б хотів звернутися до меш-
канців Чернігова. Колцентр для 
того й був створений, щоб допо-
магати чернігівцям вирішувати 
комунальні проблеми та запобі-
гати аварійним ситуаціям. Тим 
більше — запобігати трагічним 
випадкам.

Телефон концентру 0-800-
50-93-50 працює цілодобово. 
Аварійні заявки виконуються 
упродовж години.

Svoboda.FM, 06.02.2017 р.

Онкології 
можна запобігти

У світі oнкологічні захворювання поступаються лише 
кардіологічним. На Чернігівщині в переліку захворювань он-
кологія займає четверте місце. Щороку в області реєструють 
близько чотирьох тисяч нових випадків раку. 

4 лютого — Всесвітній день боротьби з онкологічними 
захворюваннями. Цього дня медики вкотре намагаються 
привернути увагу до проблем лікування раку та наголошу-
ють: майже 40% онкологічної патології можна запобігти за 
умови дотримання здорового способу життя та профілактич-
них заходів.

Рак простати — одна з таких патологій, якій можна вчас-
но запобігти і для діагностики якої не потрібні великі кошти. 
Як зазначив завідувач абдомінального відділення онкодис-
пансеру Роман Цісельський, сьогодні таку патологію успішно 
лікують за умови, що вона діагностована на ранніх стадіях. 
Утім, сучасні методи лікування раку простати навіть у зане-
дбаних стадіях надають можливість значно покращити якість 
життя.

Як підкреслив головний лікар обласного онкодиспансе-
ру Валерій Зуб, мета — донести громадянам, що рак — це 
не вирок, більшість патологій, виявлених на ранніх стадіях, 
успішно лікують.

4 лютого в Чернігові відбувся «Рух проти раку». Це спіль-
на ініціатива обласного онкологічного диспансеру та управ-
ління патрульної поліції міста. Захід відбувся в районі Крас-
ної площі.

Поліцейські та медики роздавали людям тематичні бу-
клети. Медики інформували городян про види захворюван-
ня, сучасні методи лікування раку, мотивували людей до 
участі в діагностичних обстеженнях.

На думку заступника начальника управління патрульної 
поліції лейтенанта Ігоря Лисенка, проблема онкохворих є за-
гальносуспільною, тож було прийнято рішення щодо підтрим-
ки акції.

Дорогі чернігівці й усі не-
байдужі українці! Коли в сім’ю 
приходить лихо у вигляді страш-
ної хвороби єдиної дитини, ма-
ленького синочка, — один у полі 
не воїн! 

У 2014 році Зленку Тимо-
фію Максимовичу поставили 
діагноз «гострий лімфобласт-
ний лейкоз». Тоді йому було два 
рочки. Поки він із мамою пере-
бував в Охматдиті в Києві, де 
проходив декілька курсів ви-
сокодозної хіміотерапії, роди-
чі, друзі та небайдужі громадя-
ни збирали кошти для лікуван-
ня Тимофія. Урешті-решт хворо-
ба відступила.

Але 19 січня 2017 року ми 
дізналися, що в Тимофійчика 
стався рецидив хвороби. Тепер 
єдине, що може його врятувати, 
— пересадка кісткового моз-

ку за кордоном. Для цього по-
трібно зібрати близько 130 000 
євро! Фантастична сума для 
простих людей! Знову хлопчик із 
мамою знаходиться в Охматди-
ті, де проходить курс високодоз-
ної хіміотерапії. Знову всі не-
байдужі до чужого горя згурту-
валися й кинулися на допомогу.

Важко уявити, що пережив 
малюк за цей час! Його мужнос-
ті й силі духу можна тільки поза-
здрити! Витривалість і стійкість 
його батьків просто дивує!

Для початку лікування 
потрібно терміново зібрати 
30 000 євро! Ми змушені звер-
нутися до людей, аби вкотре пе-
реконатися, що спільними зу-
силлями можливе все на світі! 
Благаємо: долучіться до збору 
коштів! Допомогти може кожен, 
важлива кожна гривня! Дякує-
мо всім за підтримку! 

Реквізити для допомоги: 
5168 7572 3186 2386 (При-

ватБанк), Зленко Максим Ігоре-
вич — батько; 5168 7572 2010 
3594 (ПриватБанк), Мазна Юлі-
ана Юріївна — тітка.

Контактні телефони: 063-
534-44-11 (Максим), 098-811-
11-35 (Юля).

«РеінкарНАЦІЯ Тараса»
20 лютого в Україні відзначатиметься День Героїв 

Небесної сотні. Цього дня в Чернігівському театрі імені 
Т. Шевченка відбудеться показ вистави «РеінкарНАЦІЯ Та-
раса» в постановці театру-студії «Наш новий театр» При-
луцького міського будинку культури. Вистава буде показа-
на о 15.30 для учнівської та студентської аудиторії, о 18.00 
— для всіх бажаючих.

Постановку здійснили 2014 року, під час Революції Гід-
ності в Україні, тому метою творчого колективу було підтри-
мати борців за свободу.

Виставу за творами Шевченка неодноразово показу-
вали у Прилуках, Києві, Чернігові, Моринцях на Черкащині, 
в інших містах області. «РеінкарНАЦІЯ Тараса» була відзна-
чена на фестивалях. 

Обласний ляльковий театр 
святкує 40-річчя 
26 листопада 1976 року відбулося відкриття першого те-

атрального сезону Чернігівського театру ляльок. Ювілейну 
дату святкують із запізненням через ремонтні роботи: лаго-
дили покрівлю, замінили вбрання сцени та глядацькі кріс-
ла. У такому гарному вигляді почали діяльність у 2017 році.

За час існування театр відіграв 25 тисяч вистав — 
українську драматургію та світову класику. 

Тетяна Коваль, директор театру: «У нас напрацьовано 
вже понад 45 вистав. Торік ми почали робити вистави і для 
дорослих. Одна з них — це «Гамлет Машина», яку повеземо 
цього року до Одеси, Львова, Києва».

У 2017 році театр обіцяє чотири нові вистави.

Чернігівщина взяла участь у 
всеукраїнському Вікімарафоні 
Українська Вікіпедія святкує 13-річчя від часу створен-

ня першої статті. 
«Привітай улюблену Вікіпедію — напиши в ній статтю!». 

Під таким гаслом Україною пройшов Вікімарафон. У Черні-
гові долучилися ліцей №22, бібліотека національного пед-
університету та обласна бібліотека імені Короленка. Ко-
ристувачі Інтернет-енциклопедії писали нові статті. За три 
дні марафону українська Вікіпедія поповнилася на 1200 
нових матеріалів. 32 міста брали участь. Чернігів був до-
сить активний.

Мета Вікімарафону — щоб більше людей не лише пра-
цювали з Вікіпедією, а й поповнювали її своїми матеріа-
лами.

За 13 років українська Вікіпедія надбала майже 700 
тисяч статей. Щодня створюється 200 нових. У світовому 
рейтингу Україна — на 16-ому місці за кількістю статей, за 
якістю — в першій десятці. 

Бібліотекам — 
книга про історію енергетики 
9 лютого голова правління ПАТ «Чернігівобленерго» Во-

лодимир Ткач урочисто подарував книгу «Історія енергети-
ки Чернігівщини. 1895 – 2035» бібліотекам Чернігівщини. 
У книзі, зокрема, йдеться про те, чому в Чернігові ще дале-
кого 1895 року не запустили трамвая, коли з’явилася пер-
ша електростанція, коли електрифікували останнє село на 
Чернігівщині.

Представлено нові книги
У обласній бібліотеці Короленка представили кни-

ги «Чернігівський beau monde, або Записки бібліографа» 
Людмили Студьонової та «Чернігівська старовина» Василя 
Хижнякова (цю книгу підготували до друку історики Олек-
сандр Коваленко, Андрій Курданов та Олександр Рахно).

Обидва видання побачили світ за кошти обласного бю-
джету.

Бібліотекар із понад 50-річним стажем, Людмила Ва-
лентинівна Студьонова наголосила, що присвячує книгу 
140-річчю від часу заснування своєї рідної обласної біблі-
отеки ім. В. Короленка, діяльності її в контексті культурно-
мистецького життя Чернігова 60 –90-их рр. ХХ ст.

Збірка праць відомого громадського діяча та крає-
знавця Василя Михайловича Хижнякова (1842 – 1917) з 
історії Чернігівщини ХVІІІ – початку ХХ ст. дуже корисна з 
огляду на сучасні реформи місцевого самоврядування.

Знайдені ще деякі рукописи 
Леоніда Тереховича
Сергій Матюх, що родом із села Кучинівка (Сновський 

район), зберігав деякі рукописи поета-односельця Леоніда 
Тереховича. Про репресованого за вірші радянським ре-
жимом сільського поета недавно зняло документальний 
фільм обласне телебачення. Писала про це й наша газета. 

Про передачу доробку поета повідомив журналіст Пав-
ло Солодовник, котрий нерідко відвідує Кучинівку: «Це уні-
кальні рукописи нашого видатного земляка, поета-правдо-
борця Леоніда Тереховича, які всі ці роки трепетно збері-
гав і люб’язно погодився надати його родич — кучинівець 
Сергій Матюх. Скоро цей скарб перетвориться на збірку!»

Потрібна допомога 
Тимофію Зленку

Коли квартира 
«б’ється струмом»
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