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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Проїзд у маршрутках 
Чернігова знову може 
подорожчати
Вартість поїздки може зрости до 5 гри-

вень. Таку суму затвердили на засіданні робо-
чої групи міської ради з питань реалізації ціно-
вої політики в житлово-комунальному госпо-
дарстві та на міському пасажирському тран-
спорті. Мотивація в перевізників усе та сама 
— зростання витрат на оплату праці й вартос-
ті паливно-мастильних матеріалів. Причому 
перевізники просили міську владу дозволити 
підняти тариф на рівень 7 чи навіть 9 гривень. 
На що керівництво міської влади категорично 
не погоджується. 

Урешті, якщо перевізники постійно бідка-
ються про начебто «збитковість» перевезень, 
то чому тоді в місті сила-силенна маршруток, 
якими аж кишать вулиці?

Врятувати альтанку 
Глібова
«Чернігіврайагроліс» має замовити й 

оплатити роботи з укріплення схилу в Седне-
ві, щоб зберегти від обвалу альтанку Глібова. 
За це рішення 4 липня проголосували депута-
ти Чернігівської обласної ради.

Альтанка Глібова — пам’ятка національ-
ного значення, частина історичного ландшаф-
ту Седнівського парку Лизогубів. Тут бував Та-
рас Шевченко, працювали кілька поколінь ху-
дожників, а Леонід Глібов написав знамени-
тий вірш «Журба» («Стоїть гора високая»). 

На жаль, ґрунтові води та зливи руйну-
ють схил гори, на якому стоїть альтанка. Сама 
вона перебуває на балансі Чернігівського об-
ласного історичного музею ім. В. Тарновсько-
го, філія якого тут знаходиться. А землекорис-
тувачем ділянки на схилі гори є «Чернігіврай-
агроліс». Тому депутати надали цій організації 
дозвіл провести роботи з укріплення пагорба.

На Новгород-Сіверщині 
дитину покусала гадюка
Семирічний хлопчик потрапив до реаніма-

ції Новгород-Сіверської лікарні. Його достави-
ли із села Красний Хутір, з оздоровчого табо-
ру. Діти бігали у траві в лісі, а він, зі слів вихо-
вательки, побачив змію і почав за нею ганяти-
ся. Змія вкусила хлопчика двічі: за палець на 
руці й у нижню третину гомілки.

Лікарям вдалося врятувати життя дити-
ни, хоч це було непросто — в наших лікарнях 
гостро не вистачає вакцин проти зміїних уку-
сів. У більшості вакцини російського виробни-
цтва, тож нині, в час війни з Росією, їх не заку-
повують. А в Україні все не налагодять вироб-
ництва таких викцин.

Хлопчик, якого покусала гадюка, — вихо-
ванець дитячого будинку із села Черешеньки 
Коропського району. Його батьки позбавлені 
батьківських прав.

Прикро, що вчителі, вихователі не поясню-
ють дітям, наскільки небезпечною може бути 
зістріч з гадюкою. 

Залізла на вагон — 
обпалило струмом
О 18.00 4 липня на станції Чернігів під час 

прогулянки з друзями 13-річна дівчинка під-
нялася на один з вантажних вагонів, де її вра-
зило струмом. З потерпілою були троє її то-
варишів, разом прогулювалися вздовж колії. 
Потім пішли далі, а дівчинка намагалася за-
лізти на вагони. Їхню увагу привернув голо-
сний звук позаду. Хлопці повернулися й поба-
чили, що дівчинка впала головою на каміння. 
Тоді і звернулися до працівників станції по до-
помогу. Дівчинка вся обгоріла, не могла три-
матися на ногах. Одяг на ній був ніби поріза-
ний ножем, руки коричневі, волосся обгоріле, 
лоб розбитий від падіння з вагона на каміння. 
Працівники станції доправили її до медиків. У 
дівчинки — 30 відсотків опіків шкіри.

Правоохоронці відкрили кримінальне про-
вадження за статтею «Необережне тілесне 
ушкодження». Слідчі з’ясовуватимуть, чому ва-
гони знаходились під електричним струмом.

Одним з найбільш серйозних 
наслідків великої зливи, що про-
йшла в Чернігові в ніч на 30 черв-
ня, стало затоплення підвальних 
приміщень обласної бібліотеки ім. 
В. Короленка. Красива старовин-
на будівля розташована в центрі 
міста. За більш як століття її існу-
вання рівень довколишнього ґрун-
ту підвищився, тож вікна підваль-
них приміщень зараз практично 
на рівні тротуарів. Лавина води, 
що мчала того ранку центральною 
вулицею міста, проспектом Миру, 
проламала вікна й увірвалася в 
підвали. 

У деяких приміщеннях рівень 
води сягнув 1 метр 60 сантиме-
трів. І хоч рятувальники обласно-
го управління з надзвичайних си-
туацій вже з 8-ї ранку вісім годин 
підряд відкачували воду, вона все 
ж завдала значної шкоди. У підва-
лах знаходиться книгосховище, і 
воно було залите водою. Постраж-
дали 26 тисяч книг на теми мисте-
цтва і краєзнавства, 15 тисяч книг 
обмінного фонду і 2800 підшивок 
обласних і районних газет за бага-
то останніх десятиліть. 

Наступні два тижні всім миром 
намагалися виправити наслідки 
лиха. Працівники бібліотеки не по-
кладаючи рук розгрібали завали 
в підвалах. Усю залиту стихією лі-
тературу було розвезено по інших 
бібліотеках, у Літній театр у Цен-
тральному парку, в інші місця для 
просушування. Частину видань 
розібрали для просушування вдо-
ма небайдужі чернігівці. Обласна 
влада, в чиєму підпорядкуванні 
наша головна бібліотека, виділила 
фінансову допомогу на ліквідацію 
наслідків стихії. Відгукнулися і гро-

мадяни, підприємці, установи. Зо-
крема, допомогу надала Чернігів-
ська торгово-промислова палата. 

Що далі? Відверто кажучи, 
важко прогнозувати долю пошко-
джених друкованих видань. Попри 
те, що їх сушать, обробляють від 
появи грибка, повністю реставру-
вати книги, підшивки, мабуть, на-
вряд чи вдасться. Вони існувати-
муть, але скільки — сказати важ-
ко. Адже багато видань були за-
литі не просто водою, а водою з 
грязюкою. Потрібен також сер-
йозний ремонт постраждалих при-
міщень бібліотеки. 

Ця біда викликає ряд запи-
тань. Перше: чому така велика 
кількість друкованих видань збе-
рігалася в підвальних приміщен-
нях? Але це не вина, а біда бібліо-
теки. Головна книгозбірня області 
давно перевантажена. Тут треба 
повернутися на добрий десяток 
років тому. Тоді була ідея розши-
рення бібліотеки, прибудови по-

руч додаткового приміщення. 
Справа так нічим і не завершила-
ся, обласна й міська влада нічого 
тут не зробили. Натомість поруч, 
де і пропонувалося звести ці при-
будови, виросли чергові комерцій-
ні заклади. Може, хоч тепер біда 
спонукає повернутися до ідеї не-
обхідності розширення бібліотеки. 

Є й ще одна проблема. Злива 
30 червня дійсно була дуже вели-
кою. Але, якщо згадати (для порів-
няння) попередні роки, тим більше 
десятиліття, то, напевно, подібні 
зливи вже бували. Чому ж цього 
разу не спрацювала міська сис-
тема відведення зливових пото-
ків, насамперед зливова каналі-
зація? Так, вона стара, зношена. 
Але що роблять для її реконструк-
ції? І чомусь цей потоп у самому 
центрі міста трапився після про-
веденої останніми двома роками 
реконструкції центральних вулиць 
Чернігова, в тому числі проспекту 
Миру. Чи не «реконструювали» й 

зливову каналізацію так, що вона 
взагалі майже не працює? А що 
буде під час наступних злив?

Відповідь на такі запитання 
могло б дати якщо не криміналь-
не, то принаймні серйозне служ-
бове розслідування. Можливе й 
кримінальне, за самим фактом по-
дії. Відкривають же провадження 
поліція чи прокуратура в разі за-
вдання серйозних збитків грома-
дянам, державі. А тут збитки, на-
певно, можна рахувати на десят-
ки тисяч гривень. 

І останнє. Серед коментарів 
чернігівців в Інтернеті, переважно 
співчутливих, були й доволі єхидні. 
Дехто писав, що бібліотеки, дру-
ковані видання відживають себе, 
принаймні в такому вигляді, що ці 
видання треба б оцифровувати, 
тобто переводити в електронний 
варіант. 

Не будемо втягуватися в ці 
дивні суперечки щодо призна-
чення й ролі бібліотек. Оцифро-
вувати друковані видання можна 
й треба, але не задля того, щоб 
викинути самі видання, а для під-
страхування, щоб вони існували і 
в такому варіанті, врешті — для 
спрощення роботи дослідників. 
Та поки що це благі розмови — 
про оцифрування. Воно робить-
ся, але в міру можливостей на-
ших закладів культури. А можли-
вості ці, в тому числі фінансові, 
дуже убогі. На превеликий жаль. 
До речі, сказане стосується й 
оцифрування безцінних матеріа-
лів у наших архівах. Там теж бід-
ність. Але це вже питання став-
лення суспільства до своєї істо-
рії, духовності.

Петро АНТОНЕНКО

У Чернігові  теж є 
небезпечні недобудови

Трагедія, що сталася в місті Ніжині, коли троє дітей 
загинули під бетонною плитою в недобудові, сколих-
нула громадськість. Чернігівці висловлюють співчуття 
родинам і зауважують, що в місті недобудови мають 
бути максимально недоступні. Цього не скажеш про 
недобудовану споруду колишнього магазину на вулиці 
гетьмана Полуботка.

Недобудова є приватною власністю, як і будівель-
ні майданчики на розі вулиць П’ятницька та Київська. 
На привабливих для забудовників земельних ділянках 
зведені стіни об’єктів, але будівництво не завершено. 

Потрапити на територію будівництва цієї багато-
поверхової свічки просто — тут відчинені ворота. Охо-
ронця на місці не видно.

Як пояснив голова фонду комунального майна 
міської ради Олексій Єпінін, не місто за них відпові-
дає, а лише власник.

Інша недобудова, що знаходиться за школою 
№12 на вулиці Доценка, роками слугувала прихист-
ком для наркоманів. Допоки тролейбусне управлін-
ня, яке планувало тут звести електричну станцію, 
не заварило обидва входи. Долю недобудови вирі-
шують.

Загалом у місті налічуються десятки подібних буді-
вель, які приховують потенційну небезпеку.

11 липня фахівці групи піротехнічних ро-
біт та підводного розмінування аварійно-ряту-
вального загону спецпризначення Управління 
ДСНС України у Чернігівській області знищили 
6 фугасних авіаційних бомб часів Другої світо-
вої війни.

Напередодні на відкритій території біля с. 
Количівка Чернігівського району місцеві меш-
канці натрапили на небезпечний предмет, про 
що відразу повідомили рятувальникам. До їх 
прибуття місце знахідки охороняли співробіт-
ники Національної поліції.  Піротехніки ДСНС 
встановили, що це 50-кілограмова фугасна 

авіаційна бомба. При додатковому обстежен-
ні прилеглої території сапери виявили ще п’ять 
бомб. Спецавтомобілем авіабомби  вивезли в 
безпечне місце за межами населеного пункту 
і знищили. Дальність розльоту осколків кож-
ного з виявлених боєприпасів становить від 
200 до 1000 метрів. 

Рятувальники Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій наголошують, що 
боє припаси минулих війн є дуже небезпечни-
ми. Ні в якому разі не намагайтеся самостійно 
витягти їх із ґрунту, завдавати по них ударів та 
кидати у вогонь. Про небезпечну знахідку слід 

негайно повідомити рятувальникам за номе-
ром телефону «101» або правоохоронцям за 
номером «102».

Що показало підтоплення обласної бібліотеки ім. В. Короленка

Прокляті «недобуди»: будьте подалі від них
Трагедія в Ніжині — 

впала плита й задавила 
трьох підлітків

6 липня о 16.30 до поліції надійшла ін-
формація, що в недобудованій двоповер-
ховій будівлі на виїзді з Ніжина в напрям-
ку села Вертіївка впала бетонна плита й 
насмерть придавила трьох підлітків. Щоб 
дістати тіла загиблих дітей, знадобилася 
спеціальна техніка. Вік загиблих — від 12 
до 14 років.

Відкрито кримінальні провадження та 
розпочато розслідування в рамках час-
тини 2 статті 275 Кримінального кодексу 
України (порушення правил, що стосують-
ся безпечного використання промислової 
продукції або безпечної експлуатації буді-
вель і споруд, якщо воно спричинило за-
гибель людей або інші тяжкі наслідки) — 
карається виправними роботами або об-
меженням волі чи позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років, а також за 
пунктом 1 частини 2 статті 115 ККУ — не-
щасний випадок.

Бетонна плита, що накрила хлопців, 
важила дві тонни. Один підліток урятував-

ся, зміг вискочити з-під плити, яка падала. 
Один із загиблих — його брат. 

Сам об’єкт будували ще в радянські 
часи. Будівля є вкрай аварійною. Ні парка-
на, ні попереджувальних написів, ні охо-
рони об’єкта не було. Будівля знаходиться 
в приватній власності й належить доньці 
місцевого бізнесмена.

У Ніжині було оголошено триденний 
траур у зв’язку із загибеллю підлітків. 

Тим часом місцеві жителі збирають 
підписи до міської ради з вимогою демон-
тувати або привести в належний стан усі 
аварійні об’єкти Ніжина, які перебувають 
на балансі міськради. 

Обережно: відлуння війни
Піротехніки знищили 6 фугасних авіаційних бомб 
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