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Бліц-інформ

Кримінальна хроніка

Книга бійця добровольчого 
батальйону Петра Билини 

В обласній 
бібліотеці ім. 
В. Короленка 
відбулася пре-
зентація його 
книги «Війна 
кличе. Стань пе-
реможцем! Но-
татки на полях 
російсько-укра-

їнської війни». Автор розповів про події в 
зоні АТО, учасником яких він був протягом 
2014 – 2015 рр. 

Мобільний сервісний 
центр МВС
Відтепер громадянам з віддалених куточ-

ків області не потрібно витрачати час і ко-
шти, щоб відвідати Територіальний сервісний 
центр МВС для отримання послуг. 

21 лютого до с. Іванівка Чернігівсько-
го району здійснив перший виїзд мобільний 
сервісний центр МВС. 

Ці пересувні центри оснащені сучасним 
обладнанням, виїжджають у віддалені насе-
лені пункти, де відсутні стаціонарні територі-
альні сервісні центри. 

Мобільні центри надають популярні 
послуги: 

– реєстрація та перереєстрація тран-
спортних засобів;

– заміна посвідчення водія; 
– видача міжнародного посвідчення водія; 
– прийом запитів на отримання довідок 

про відсутність судимостей.
Мобільні центри обслуговуватимуть гро-

мадян у регіоні на запит від органів місцево-
го самоврядування. Подати запит можна в 
регіональний сервісний центр МВС у Черні-
гівській області: 14013, м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 26, тел. (0462) 65-14-94.

Графік курсування мобільних сервісних 
центрів можна переглянути на сайті РСЦ МВС 
у розділі «Мобільні СЦ».

Інформацію про порядок отримання по-
слуг можна знайти на сайті регіонального 
сервісного центру МВС у Чернігівській об-
ласті, отримати консультацію — за телефо-
ном (044) 290-18-99 або на офіційній сторін-
ці РСЦ МВС у мережі Facebook.

Унікальна експозиція 
«Корони світу»
22 лютого в Національному архітектурно-

історичному заповіднику «Чернігів стародав-
ній» (у Колегіумі, на Валу) відкрилася унікаль-
на експозиція «Корони світу».

У виставці головних символів влади 
минулих епох зібрані вінці, корони, головні 
убори духовних і світських лідерів різних 
країн світу, зниклих цивілізацій. Представ-
лено більше 70 шедеврів, частина з яких є 
оригіналами, частина — копіями та рекон-
струкціями корон, що знаходяться в му-
зеях Австрії, Італії, Великобританії, Фран-
ції, Румунії, Єгипту та інших країн, а час-
тина є реконструкціями корон, що вже не 
існують.

Слід відзначити корони святого Володи-
мира-хрестителя Русі й Анни Візантійської. 
Реконструкцію їхніх корон X – XI ст. досі в 
нашій державі не проводили, й у цьому про-
екті здійснили вперше. Основою послужили 
фрески, монети та візантійські пам’ятки.

В експозиції — корона короля Данила Га-
лицького, імператорські головні убори, зо-
крема Наполеона, Російської та Римської ім-
перій. Представлені також Великобританія, 
Греція, Польща, Румунія, інші європейські 
країни. 

Експозиція охоплює іменні головні убори 
церковних владик, вінчальні вінці. Серед ко-
рон Стародавнього світу є реконструкції ко-
рон Нефертіті, Тутанхамона, царів Шумеру та 
Ассирії. Також вражають уяву головні убори 
володарів величних цивілізацій Америки — 
   ацтеків, майя, інків.

9 лютого о 14.00 у Чернігові на одній із 
зупинок громадського транспорту на про-
спекті Перемоги трапився нещасний випа-
док з 11-річною Євою. Дівчинка разом зі 
своїм молодшим братом і бабусею сідала 
до тролейбуса. На сходах дитину вразило 
електричним струмом. Рюкзак за спиною в 
Єви врятував її голову від удару об асфальт, 

тіло лежало поміж тролейбусом і тротуаром, 
тремтячи від напруги, ноги залишалися на 
сходинці тролейбуса. Дівчинка не могла ви-
мовити жодного слова. 

На щастя, поруч опинився майстер ви-
робничого навчання навчально-методич-
ного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності області Олександр Рома-
щенко. 

— Я розумів, що не знайду сухої палиці, 
— розповідає Олександр, — та й шукати ру-
кавицю не було часу. Тож схопив дівчинку за 
куртку, прийнявши удар струмом на себе, і 
відтягнув її звідти. Я бачив, що вона непри-
томна, в таких ситуаціях кожна секунда — 
на рахунку життя людини. Я схопив її під руку 
й ударив по обличчю 2 – 3 рази, і вона одра-
зу прийшла до тями.

Після цього Олександр посадив дівчинку 
на лавку і викликав швидку допомогу.

Олександра доставили до 2-ої міської лі-

карні, надали медичну допомогу. 
Єву відвезли до обласної дитячої лікар-

ні, провели повне обстеження, надали ме-
дичну допомогу, і вже ввечері дитина була 
вдома з батьками. 

Наступного дня мама дівчинки й бабуся 
щиро дякували герою-рятівнику за врятова-
не ним життя Єви.

Ганна ДУБИНА, 
методист НМЦ ЦЗ та БЖД 

Чернігівської області

Від редакції. Вчинок дійсно героїчний, 
адже рятівник і сам ризикував життям. Але 
варто звернути увагу, що це вже не пер-
ший випадок за останній час, коли паса-
жира, який заходить чи виходить із тролей-
буса, вдаряє струмом. Треба на це зверну-
ти серйозну увагу міському тролейбусному 
управлінню. 

Вони ходять вулицями з цигаркою в зу-
бах, палять на громадських зупинках і дитя-
чих майданчиках. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 
заявила: щороку внаслідок пасивного курін-
ня гинуть 600 тисяч осіб. Серед них третину 
становлять діти. 

Законодавчо Україна начебто захисти-
ла людей, які не курять, від впливу тютюново-
го диму. Санкція за куріння в недозволеному 
місці — десять, а то й двадцять неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. Утім, штра-

фи виписують лише тим, кого спіймають удруге 
чи втретє. У 2017 році в Чернігові поліцейські 
склали 1548 адмінпротоколів на порушників 
цього закону, за півтора місяця 2018-го — 170.

«Усі матеріали поліцейські розглядають 
на місці й виносять здебільшого попереджен-
ня, а якщо це так званий зухвалий курець, то 
його притягують до адмінвідповідальності, 
накладають штрафи», — кажуть у поліції. 

Закон України «Про заходи щодо попере-
дження та зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення» забороняє курити в громадських 
місцях. Це ліфти, таксофони, приміщення й 
території закладів охорони здоров’я, освіти, 
спорту, державної влади, дитячі майданчи-
ки, підземні переходи, під’їзди житлових бу-
динків, транспорт загального користування, 
стаціонарно обладнані зупинки громадсько-
го транспорту. 

Однак, закон фактично залишається на 
папері. У Чернігові на зупинках громадського 
транспорту, у скверах і парках майже не по-
бачиш позначки про заборону паління. 

СБУ припинила 
діяльність 

розгалуженої мережі 
реалізації психотропних 
і наркотичних речовин
Співробітники Служби безпеки 

України припинили діяльність ор-
ганізованого угруповання, яке на-
лагодило мережу реалізації пси-
хотропних і наркотичних речовин у 
Київській та Чернігівській областях.

Правоохоронці встановили, що 
наркобізнес організував мешка-
нець Києва, до угруповання також 
входив колишній працівник поліції. 
Зловмисники збували наркотики 
через дрібних дилерів, у тому числі 
й неповнолітнім.

Оперативники управління СБ 
України в Чернігівській області за-
документували низку фактів збу-
ту психотропних і наркотичних ре-
човин. За попередньою інформа-
цією, сума щомісячного прибутку 
зловмисників від реалізації нарко-
тиків перевищувала дев’яносто ти-
сяч гривень.

Співробітники спецслужби 
«взяли» одного з наркоділків одра-
зу після збуту чергової партії амфе-
таміну на суму майже десять тисяч 
гривень у Ніжині. Організатора нар-
кобізнесу та іншого спільника пра-
воохоронці затримали в Києві.

Під час проведення обшуків за 
місцями проживання зловмисників 
було вилучено майже п’ять кілогра-
мів канабісу й підготовлену до про-
дажу партію амфетаміну.

За матеріалами СБУ відкрито 
кримінальне провадження за ст. 
307 Кримінального кодексу Украї-
ни. Тривають слідчо-оперативні дії 
для встановлення інших осіб, при-
четних до функціонування мережі 
збуту психотропних і наркотичних 
речовин.

Операцію з викриття зловмис-
ників проводили спільно з поліцією 
під процесуальним керівництвом 
прокуратури.

Прес-група Управління СБ 
України в Чернігівській області

Штрафують курців-порушників, але рідко

Завершено 
розслідування 

за фактом убивства 
інкасаторів

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Чернігівської 
області завершено досудове роз-
слідування в кримінальному прова-
дженні стосовно двох жителів Чер-
нігівщини, підозрюваних в умисно-
му вбивстві у жовтні 2015 року пра-
цівників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідством встановлено, що об-
винувачені, діючи за попередньою 
змовою, з метою заволодіння ко-
штами банківської установи здій-
снили умисне вбивство 3 працівни-
ків банку під час розбійного напа-
ду на інкасаторський автомобіль, 
який у подальшому знищили шля-
хом підпалу.

Унаслідок вказаних злочинних 
дій обвинувачені заволоділи ко-
штами банківської установи на за-
гальну суму понад 14,5 млн грн.

Органом досудового розсліду-
вання дії одного з обвинувачених 
кваліфіковано за п. п. 1, 6, 12 ч. 2 
ст. 115 КК України (умисне вбив-
ство з корисливих мотивів за по-
передньою змовою групою осіб), 
ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), ін-
шого — за п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України (умисне вбивство з ко-
рисливих мотивів за попередньою 
змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 КК 
України (розбій) та ч. 4 ст. 194 КК 
України (знищення майна шляхом 
підпалу).

Під час слідства до одного з об-
винувачених, якого було затрима-
но на території Російської Федера-
ції, застосовано процедуру екстра-
диції до України для притягнення 
його до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення інкримінованих 
кримінальних правопорушень.

Згідно з ухвалами суду зло-
вмисникам обрано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою. 
Судовий розгляд розпочато.

Прес-служба прокуратури 
Чернігівської області

У Чернігові СБУ припинила 
діяльність адміністратора 

антиукраїнських груп у соцмережах
Співробітники Служби без-

пеки України під процесуаль-
ним керівництвом прокуратури 
викрили в Чернігові адміністра-
тора антиукраїнських груп у ро-
сійських соціальних мережах.

Правоохоронці встановили, 
що місцевий мешканець ство-
рив у соцмережах низку акаун-

тів, через які здійснював адміністрування та модерування антиу-
країнських спільнот. За попередньою інформацією, до створених 
ним Інтернет-об’єднань входило понад двадцять тисяч учасників.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмис-
ник розміщував на сторінках матеріали із закликами до пова-
лення конституційного ладу та державної влади, популяризу-
вав діяльність терористичних організацій «ЛНР/ДНР», поширю-
вав інформацію для дискредитації Збройних Сил України.

Під час обшуку за місцем проживання адміністратора спів-
робітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку та мобіль-
ні пристрої з доказами здійснення антиукраїнської діяльності.

Слідчі СБУ в Чернігівській області відкрили кримінальне 
провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Пере-
віряють інформацію щодо зв’язків агітатора з представниками 
російських спецслужб і бойовиками незаконних збройних фор-
мувань так званих «ЛНР/ДНР».

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Ризиковано у 88 років тримати 
вдома 5 тисяч доларів, особливо 

коли не впізнаєш голосу власного сина
У Чернігові 88-річна бабуся віддала 5 тисяч доларів шахраю. 

До неї зателефонував чоловік і назвався сином. Повідомив, що 
потрапив у ДТП і йому потрібні гроші на лікування. Жінка погоди-
лася одразу. До неї у квартиру прийшов невідомий чоловік, ска-
зав, що він кур’єр від сина. Вона віддала йому 5 тисяч доларів. 
І лише після того, як невідомий пішов, зателефонувала синові. 
З’ясувалося, що з ним усе гаразд, ні в яку дорожньо-транспортну 
пригоду він не потрапляв. Тоді старенька зателефонувала поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шах-
райства. Але вкотре звертається не лише до людей похилого 
віку, а й до їхніх рідних, аби ті не довіряли сумнівним дзвінкам.

З нових красивих 
зупинок крадуть лави

У Чернігові злодії вкрали лави на двох нових зупинках тран-
спорту — на вулиці Старобілоуській, які стояли одна навпроти 
одної. Управління ЖКГ міської ради повідомило про крадіжку 
поліції.

Прийняв удар на себе 
і врятував дівчинку
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