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Бліц-інформ

Спорт

Кримінальна хроніка

Вітання Володимиру Лузану
Нещодавно відзначив 

своє 65-річчя Володимир 
Васильович Лузан, бага-
торічний голова Куликів-
ського відділення Черні-
гівського земляцтва Ки-
єва. Він народився в селі 
Ковчин Куликівського ра-
йону. Тривалий час був 
директором Київського 
коледжу геологорозвіду-
вальних технологій Наці-
онального університету 
ім. Т. Шевченка, нині пра-

цює тут викладачем. Відмінник освіти України. Почес-
ний розвідник надр. Відзначений відомчими нагорода-
ми. Цього року Володимир Лузан передав головуван-
ня у відділенні земляцтва молодшому товаришеві, але 
залишається й далі активістом земляцтва. Також він є 
давнім і постійним читачем нашої газети. Щирі вітання 
ювілярові і найкращі побажання!

Виставка в обласному 
архіві до 100-річчя 
проголошення УНР
До 100-річчя проголошення Української Народної 

Республіки в Державному архіві області відкрилася 
фотодокументальна виставка. Більше п’ятдесяти доку-
ментів і світлин показують шлях до утвердження укра-
їнської державності. Домінанта виставки — Третій Уні-
версал Центральної Ради, ухвалений 7 листопада 1917 
року, яким і проголошувалася УНР. В архіві документ 
зберігається надрукованим на шпальтах чернігівської 
земської газети. 

Говорить Наталія Лобанова, заступник директора 
архіву: «В Універсалі проголошені націоналізація землі, 
8-годиннний робочий день, скасування смертної кари, 
свобода віросповідання, друку, слова».

В експозиції представлено портрети видатних дія-
чів Української революції, є листи з автографами Ми-
хайла Грушевського, документи, що стосуються Черні-
гівської «Просвіти», зокрема листи Центральної Ради 
щодо створення таких організацій у різних населених 
пунктах.

Наталія Лобанова: «Такими цікавими є серед них 
листи простих людей, з проханнями в конкретному на-
селеному пункті, скажімо, Прилуччини, створити «Про-
світу», оскільки дуже мало було населення, яке знало 
українську культуру».

Виставка діятиме ще півтора тижні. Останнім часом 
до архіву звертається все більше людей. Окрім науков-
ців і студентів, приходять громадяни, яким цікаво дізна-
тися про свій родовід, історію рідного міста чи села. Три-
ває розсекречення закритих раніше документів. 

Презентація книги
«Національний архітектурно-
історичний заповідник 
«Чернігів стародавній». 
50 років діяльності»
Захід відбувся в обласній бібліотеці ім. Короленка. 

Нині заповідник — потужний центр науково-дослідної, 
пам’яткоохоронної, експозиційної та просвітницької 
роботи. Учасники заходу переглянули відеопрезента-
цію про 50-річну історію заповідника. Була розгорнута 
книжково-ілюстративна виставка «Окраса міста».

Рештки старовинного муру 
накриють прозорим куполом
У сквері імені Богдана Хмельницького в Чернігові, 

на пагорбі, де розташована П’ятницька церква, під га-
зоном під час земляних робіт і подальших археологічних 
розкопок знайдена частина фундаменту П’ятницького 
монастиря періоду ХІХ століття.

Працівники Управління капітального будівництва 
міської ради облаштовують знахідку для збереження та 
огляду. Її накриють прозорим куполом із полікарбонат-
ного покриття.

Новий розклад приміських 
поїздів по станції Чернігів
Час відправлення 
На Ніжин: 6.15; 8.23; 13.30; 17.20; 20.20.
На Неданчичі: 4.56 (і до Йолчі); 8.13; 14.56 (і до Йолчі). 
На Горностаївку: 8.15; 21.20. 
Комфортна електричка: на Київ, Фастів — 6.05; 

на Київ (по неділях) — 18.00; на Неданчичі — 21.23; 
   на Славутич (по неділях) — 15.46. 

Кубок України: 
«Десна» – 

«Динамо» (Київ)
Хоч якось скрасити кінцівку сезо-

ну наша «Десна» має змогу у чверть-
фіналі Кубка України з футболу, куди 
вона пробилася вдруге в історії. Але 
тут жереб звів наших з найбільш титу-
лованою командою українського фут-
болу — столичним «Динамо». Чверть-
фінал відбудеться 29 листопада, з од-
ного матчу між командами чотирьох 
пар. «Десна» прийматиме суперника 
вдома, на стадіоні ім. Гагаріна. Інші 
три пари: «Шахтар» — «Верес», «Вор-
скла» — «Маріуполь», «Львів» —«Дні-
про-1».

Легкоатлетичний 
пробіг пам’яті 

Геннадія Костянова
У Чернігові на території Централь-

ного парку культури і відпочинку від-
бувся масовий легкоатлетичний про-
біг, присвячений пам’яті почесного 
працівника фізичної культури і спор-
ту України Геннадія Івановича Костя-
нова.

Організаторами стали обласне 
відділення НОК, Управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту міськради, 
міський центр «Спорт для всіх», клуб 
любителів бігу «Баргузин».

Учасниками змагань були дівчата 
і юнаки 12 – 17 років, чоловіки й жін-
ки 19 – 40 років і старші.

Пам’яті 
Сергія Ілліча 

Богдана

13 листопада виповнився рік, як по-
мер відомий чернігівський лікар, громад-
ський діяч Сергій Ілліч Богдан. Він народив-
ся в селі Кошелівка Ніжинського району 
1933 року. Останні понад півстоліття меш-
кав у Чернігові. Заслужений лікар України, 
акушер-гінеколог, він понад 30 років був 
голов ним лікарем обласного пологового бу-
динку, де за цей час народилися десятки ти-
сяч наших маленьких громадян. А ще Сергій 
Ілліч був патріотом, відомим громадським 
діячем. Неодноразово обирався депутатом 
обласної та міської рад, очолював міську 
«Просвіту». Багато виступав у пресі, пропа-
гуючи медичні знання, національні цінності. 
Видав книгу поезій. Постійно підтримував 
зв’язки із земляками з рідного села.

Вдова покійного Ольга Володимирівна, 
теж лікар, його сини, інші рідні, друзі покій-
ного днями вшанували світлу пам’ять Сер-
гія Богдана. А ряд громадських організацій 
міста й області звернулися до міської ради з 
пропозицією присвоїти Сергію Іллічу Богдану 
звання Почесного громадянина Чернігова.

Чергові 
подорожчання…
Підвищено плату за харчування 

в дитсадках і школах 
Чернігова з 2018 року

Ціни зростуть з 2 січня 2018 року. Відпо-
відне рішення ухвалили члени виконавчого 
комітету міськради.

Батьки дошкільнят платитимуть 75% від 
вартості харчування в садочках, решту до-
плачуватиме міський бюджет. Нині харчу-
вання в дитсадку коштує 17 – 18 гривень на 
день. А з нового року в ясельних групах ко-
штуватиме 20 гривень, у дошкільних групах 
— 21 гривню.

У школах батьки учнів 5 – 11 класів 
платитимуть за сніданок 16 гривень. Для 
1 – 4 класів плата становитиме 8 гри-
вень. Такою самою буде доплата з міського 
бюджету.

Це рішення стосується тієї складової, яку 
бере на себе міський бюджет, тобто харчу-
вання пільгових категорій.

Підвищено вартість 
проїзду для дітей 

31 жовтня виконком Чернігівської місь-
кої ради одноголосно затвердив підвищення 
вартості проїзду для школярів у маршрутках 
до 2 грн. До цього вартість проїзду для шко-
лярів складала 1,75 гривні.

Продукти різко подорожчали, 
сметана вже по 63 гривні

Недавно наша газета писала, як різко 
піднялася ціна на сметану, кілограм якої 
перевищив позначку в півсотні гривень. 
Але ось знову подорожчання: кілограм ва-
гової сметани коштує вже 63 гривні. Зна-
чно подорожчали за останні тижні бага-
то інших продуктів, у тому числі рослинни-
цтва, що, здавалося б, дивно цієї багатої 
осінньої пори. А найбільше подорожчала 
м’ясна продукція, особливо наш традицій-
ний український продукт — сало, ціна на 
яке досягла 100 гривень за кілограм, а по-
декуди й вище. 

Справу про дерибан 
900 тисяч на 

дитсадку в Масанах 
передано до суду
Завершено розслідування щодо 

начальника одного з підрозділів 
Чернігівської міськради та керівни-
ка будівельної організації, чиї не-
правомірні дії заподіяли шкоду ін-
тересам держави майже на 900 ти-
сяч грн.

Про це повідомила прес-служба 
прокуратури Чернігівської області.

Йдеться про фірму з Дніпра — 
ТОВ «Укрспецбуд АВ», яка виграла 
відповідний конкурс, запропонував-
ши побудувати дитсадок за 31 млн 
грн.

Встановлено, що у грудні 2016 
року посадовець, зловживаючи 
службовим становищем, за змовою 
з керівником будівельної організа-
ції здійснив розтрату бюджетних ко-
штів. Чиновник підписав офіційні до-
кументи, якими підтверджено вико-
нання робіт з будівництва дитячого 
садка-ясел у першому житловому мі-
крорайоні Масани міста Чернігова. 
Однак роботи фактично не викону-
валися.

На користь будівельної організа-
ції безпідставно перераховано ко-
шти в сумі майже 900 тисяч грн, що 
завдало державі збитків в особливо 
великому розмірі.

Орган досудового розслідуван-
ня дії посадовця кваліфікував за ч. 
5 ст. 191 КК України (розтрата чужо-
го майна, вчинена за попередньою 
змовою групою осіб в особливо ве-
ликому розмірі) та ч. 1 ст. 366 КК 
України (службове підроблення).

Також у рамках кримінального 
провадження зібрано докази вини 
керівника будівельної організації в 
підробці офіційних документів та по-
собництві в розтраті бюджетних ко-
штів службовою особою (ч. 5 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування завер-
шено, обвинувальний акт направле-
но до суду для розгляду.

«Десна»: 
три поразки поспіль

Украй невдало завершує осінній сезон чер-
нігівська «Десна» в чемпіонаті України з футбо-
лу в першій лізі. Лише перший матч другого кола 
вона виграла на виїзді в Луцьку у «Волині» — 
2:0. Ключовим став матч удома з «Полтавою», 
яка йшла на другому місці і випереджала дес-
нянців на 4 очки. У разі перемоги наші скоро-
чували розрив до мінімального, нічия зберігала 
це відставання. Але сталося найгірше — «Десна» 
програла 1:2. Причому повторилася ситуація з 
програшем удома «Колосу». Як і тоді, наші вели 
в рахунку, але потім за неспортивну поведінку 
гравець «Десни» був видалений з поля, він уда-
рив суперника в обличчя. Після цього, як і в грі 
з «Колосом», гості зрівняли рахунок, а затим ви-
йшли вперед. 

У наступному турі наші програли команді 
«Рух» (Винники, Львівська область) — 1:2. Зда-
валося, після цього мали б реабілітуватися в 
останньому 2017 року домашньому матчі на 
своєму полі. Але цієї суботи знову програли — 
команді «Гірник-спорт» з тим же рахунком 1:2. 
Обидва останні суперники — в нижній половині 
турнірної таблиці. 

За регламентом чемпіонату першої ліги пе-
реможець турніру напряму виходить до прем’єр-
ліги, а друга і третя команди гратимуть перехідні 
матчі за це право з двома останніми команда-
ми нинішнього чемпіонату прем’єр-ліги. Але від 
лідера, столичного «Арсеналу», «Десна» вже від-
стає аж на 15 очок, від «Полтави» — на 10, навіть 
від «Інгульця», що йде третім, — на 5 очок.

Восени відбудеться ще один тур другого 
кола: 18 листопада «Десна» грає на виїзді з «Ко-
лосом». Інші 12 турів чемпіонату пройдуть уже 
весною.

Що ж це за криза в «Десні»? При тому, що 
більшість гравців основного складу не один рік 
грали не лише в першій, а й у прем’єр-лізі.

До групи 
наркоторговців входив 

правоохоронець
Прокуратура області спільно зі співробіт-

никами Управління Служби безпеки України в 
області викрила працівника Управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситу-
ацій у Чернігівській області, який за поперед-
ньою змовою з місцевим жителем збував 
психотропні речовини на території Чернігова.

Слідчий відділ прокуратури області пові-
домив правоохоронцю та його спільнику про 
підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Украї-
ни (незаконне придбання, зберігання та збут 
психотропної речовини, вчинене за поперед-
ньою змовою групою осіб). Санкція перед-
бачає покарання у виді позбавлення волі на 
строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Самовільно 
розорав землю, ще й на 
стародавньому поселенні

Суб’єкт господарювання самовільно, за від-
сутності відповідного рішення органу виконав-
чої влади (про передачу у власність або надання 
в користування), використав 28 га земель для 
сільгоспвиробництва. З них понад 3 га знахо-
дяться в межах території пам’ятки археології — 
поселення «Заріччя» (Сновський район) та нале-
жить до категорії особливої цінності. 

Прокуратура звернулася до господарсько-
го суду з позовом про відшкодування шкоди, 
завданої самовільним зайняттям земель.

Суд визнав вимоги прокурора обґрунто-
ваними. Отже, з приватного товариства на 
користь місцевого бюджету буде стягнуто 50 
тис. грн завданих збитків.
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