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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

І взимку «Зеленбуду» 
роботи вистачає
Прибирання доріжок від снігу у парках 

і скверах Чернігова, розчищення сходів і 
східців, лавочок і пам’ятників, посипання 
доріжок спеціальною сумішшю, щоб убез-
печити людей від ожеледиці, вивезення 
снігу, прибирання сміття — все це викону-
ють працівники комунального підприєм-
ства «Зеленбуд» взимку, відповідно до уго-
ди з управлінням ЖКГ міської ради.

«Зеленбуд» відповідає за благоустрій 
7 парків, 9 скверів, 4 бульварів і 3 лісо-
парків. Загалом — близько 800 га. Для 
механізованого розчищення від снігу ви-
користовується 9 одиниць техніки, для ви-
везення снігу залучаються ще кілька на-
вантажувачів та тракторів з причепами. 
Буває, за день вони вивозять на полігон 
до 100 тонн снігу!

До прибирання залучені ще й люд-
ські руки. Працівники протирають лави, 
зчищають сніг з гранітних поверхонь, 
пам’ятників, очищають урни від сміття.

Взимку підприємство не припиняє ро-
боти з видалення аварійних дерев, вирі-
зує сухе гілля.

Технікою забезпечені, але вона дещо 
застаріла. Цього року запланували купити 
2 трактори.

Що показують 
лічильники газу?
Впродовж 2018 року «Чернігівгаз» 

спільно з представниками держпідпри-
ємства «Чернігівстандартметрологія» про-
вів безкоштовну повірку майже 30 тис по-
бутових лічильників газу. 32 відсотки їх, 
9555 приладів, виявилися непридатними. 
В переважній більшості це лічильники ро-
торного типу. З перевірених 7261 шт. не-
придатними визнано більше 5,5 тис. А з 
22,5 тис. мембранних лічильників забра-
кували 4 тис. Це пов’язано зі зношеністю 
роторного механізму, який, на відміну від 
мембранного, має менший термін експлу-
атації.

Причиною некоректного обліку газу 
стає і зовнішнє втручання. Торік було ви-
явлено 108 випадків втручання. 36-ти 
зловмисникам нараховані штрафи на 
майже півмільйона гривень. 

Останнім часом поширилася практи-
ка придбання в торговельній мережі чи 
інтернет–магазинах сумнівних облікових 
пристроїв, які дозволяють несумлінним 
споживачам втручатися в роботу приладу 
і змінювати показники. В компанії напо-
легливо рекомендують утриматися від не-
законних дій, адже приховати їх неможли-
во. Натомість штрафи, нараховані від та-
ких зловживань, дуже високі.

Компанія володіє спеціальними тех-
нічними засобами, що допомагають вияв-
ляти будь-які втручання в роботу приладу 
обліку.

Періодична повірка побутових лічиль-
ників та технічне обслуговування при їх 
повірці проводиться безкоштовно кожні 
5-8 років, в залежності від класу точнос-
ті приладу. 

Понад 25 тисяч книг 
714-ти назв закупили 
для бібліотек області
Всі книги виключно українською мо-

вою. Закупівлі проведені у 90 видавни-
цтвах. 

Говорить Інна Аліфіренко, директор-
ка обласної бібліотеки ім. В. Короленка: 
«Було оголошено конкурс придбання книг 
наших видавництв. Експертна комісія ви-
значала, наскільки читається та чи інша 
книжка. І потім був сформований список, 
який затверджений постановою Кабіне-
ту міністрів. Це найбільше надходжен-
ня нової літератури для бібліотек області 
за останні роки. Літератури ми отримали 
  десь на 2 мільйони 800 тисяч».

Літературно-мистецька панорама

Виставка «Львівська палітра» 
1 лютого в Музеї сучасного мистецтва 

«Пласт-Арт», що на Валу, відкрилася вистав-
ка сучасних художників львівської школи 
«Львівська палітра». До Чернігова приїхали 
львівські художники на чолі з головою облас-
ної організації Національної спілки художни-
ків України Олегом Микитою. На виставці 50 
творів. Серед авторів — Ігор Гавришкевич, 
доцент Львівської національної академії 
мистецтв, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни. Він не вперше в нашому місті, і чернігівці мали змогу ознайомитися з його творчістю.

— Тут дуже добрі, привітні люди. Затишне старовинне місто. Всі знають, що 
Чернігів — одне з найдавніших міст України, але не всі його бачили. Я вважаю, що 
кожен українець повинен побувати в Чернігові, — каже Ігор Гавришкевич.

— Чернігів — це серце Сіверської землі. Його огортає дихання історії. Дуже 
приємно показати свої твори в цьому місті, — каже Віктор Москалюк, народний ху-
дожник України, викладач Львівської національної академії мистецтв

— Я вперше в Чернігові. Дуже вражає історична частина міста, — каже Михай-
ло Демцю, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України.

Фундатор Чернігівського музею сучасного мистецтва «Пласт-Арт» Борис Дєдов 
люб’язно запропонував митцям приїхати до Чернігова і попрацювати тут. Адже для 
цього в музеї є все: майстерня, кімнати для відпочинку. А краєвиди Чернігова та 
його історичні пам’ятки завжди надихали митців на творчість.

Виставка експонується до 24 лютого.

Маски аборигенів у Чернігові 
«Еволюція маски Торресової протоки» — таку назву має пересувна виставка, що відо-

бражає культуру корінних народів Австралії. Унікальну експозицію в Музеї Пласт-Арт осо-
бисто презентувала Посол Австралії в Україні. Мелісса О’Рурк під час її недавнього і першо-
го візиту до нашого міста. Вона зазначила: «Корінні австралійці — це аборигени та мешкан-
ці островів Торресової протоки, які живуть у нашій країні десять тисяч років. У них свої уні-
кальні мова, культура і спосіб життя. Виготовлення та носіння оздоблених масок із панцирів 
черепах є однією з найцікавіших та найяскравіших традицій островів Торресової протоки.»

Маски представлені в експозиції, австралійські аборигени використовують під 
час обрядів та ритуальних танців. Виготовляють їх із природніх матеріалів, прикра-
шають пір’ям, мушлями та візерунками.

Виставка в музеї на Валу працюватиме до 22 лютого

На Чернігівщині за збут 
психотропів засуджено 

двох військовослужбовців
На Чернігівщині за матеріалами СБ України 

засуджено двох колишніх військовослужбовців-
контрактників, які займалися збутом психотропних 
речовин.

Оперативники спецслужби встановили, що 
зловмисники діяли за однаковою схемою: закупо-
вували наркотики через зв’язки у кримінальних ко-
лах та збували своїм знайомим.

Одного із ділків правоохоронці затримали у ве-
ресні 2018 року під час чергової спроби пронести на 
територію військового містечка партії амфетаміну.

Іншого дилера було затримано у листопаді ми-
нулого року в обласному центрі під час реалізації 
психотропів своєму знайомому.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями 
проживання військовослужбовців вилучено підго-
товлені до збуту психотропні речовини та облад-
нання для зважування та фасування наркотиків.

Чернігівський та Деснянський районні суди ви-
знали зловмисників винними у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ст. 307 Кримінального кодексу Укра-
їни, та призначили покарання у вигляді двох років 
позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироки 
набули законної сили.

Прес-центр СБ України

Делегація митців області в 
чергове взяла участь у загально-
національному проекті «Україн-
ський Донбас» у Донецькій та Лу-
ганській областях. До складу деле-
гації увійшли митці театру ляльок 
ім. О. Довженка та філармонійно-
го центру, зокрема капела банду-
ристів імені Остапа Вересая. Цьо-
го разу поїздка співпала з від-
значенням 100-річчя Соборності. 
Наших артистів жителі прифрон-
тової зони зустрічали з радістю та 
любов’ю. Там сумують за україн-
ським.

З 14 по 18 січня більше трьох 
тисяч дітей прифронтової зони 
переглянули виставу «Ангелик, 
що загубив зірку» театру ля-
льок. Артисти побували в Авді-
ївці, Мар’їнці, Попасній, Торець-
ку, Бахмуті, Лисичанську, Соле-
дарі та Рубіжному на Донеччині. 
Постійне сприяння у проведен-

ні акції надають Міністерство ін-
формаційної політики, Чернігів-
ська облдержадміністрація, ГО 
«Українська ініціатива» та Голо-
вне управління Нацполіції в До-
нецькій області.

Капела бандуристів на День 
Соборності виступила у Маріуполі. 
Для жителів майже півмільйонно-
го припортового міста Маріуполь, 
що на Донеччині, відзначення Дня 

Соборності України набуло зовсім 
іншого сенсу, ніж до початку росій-
ської агресії.

22 січня в приміщенні Марі-
упольської камерної філармонії 
відбулися урочистості «Вставай, 
Україно!», під час яких згадували 
і недавню історію, і події 100-річ-
ної давнини — проголошення Акту 
Злуки УНР і ЗУНР.

Особливістю ювілейних за-

ходів стала участь у них Капели 
бандуристів ім. О. Вересая об-
ласного філармонійного центру. 
Під час концерту пролунали піс-
ні часів Визвольних змагань та 
літературно-музична компози-
ція.

Також присутні переглянули 
документальні відеоролики, при-
свячені підписанню Акту Злуки. 
Було поширено велику кількість 
виданих на замовлення Мінін-
формполітики книжок — «Літопис 
українського Донбасу. Донбас в 
часи Визвольних Змагань 1917 — 
1921 років», «Отаман Крук», «Не-
бесна сотня», «Русифікація Украї-
ни» та інших. 

Цього ж дня в Маріуполі було 
відкрито меморіальну дошку на 
будинку, де колись мешкав Іван 
Коваленко (1887–1949) — визна-
чний учасник Визвольних змагань 
1917–1921 рр. 

Тетянин день 
у філармонійному центрі

Вже понад десятиріччя натхненником Тетяниного дня у фі-
лармонійному центрі є лауреат всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів співачка Тетяна Олійник. Тон на сцені іменинниця за-
давала разом зі своїми друзями, а це були артисти Академічного 
народного хору, заслужені артисти України Володимир Гришин і 
Сергій Сулімовський, заслужена артистка естрадного мистецтва 
Ніна Коцур, лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів 
Марина Коваленко, В’ячеслав Мацвійко, Марина Маккей, Світ-
лана Примак, Ольга Печко, театр танцю «Екватор», Максим Пу-
зан, Яна Корольова, Богдан Лазаренко, Катерина Іващенко, а 
також гості свята — син іменинниці Олександр Лузан і лауреат 
всеукраїнських і міжнародних конкурсів Вадим Шестаков. 

У концерті прозвучали естрадні твори, народні пісні, арії з опер. 

«Муська» Ганни Арсенич-Баран
У Літературно-меморіальному музеї-

заповіднику Михайла Коцюбинського від-
булася презентація роману Ганни Арсенич-
Баран «Муська». В новому романі життя од-
нієї жінки показане крізь призму спілку-
вання з іншими людьми, їхні почуття.

У творчому доробку письменниці 12 книг 
— проза і поезія. У 2006 році літераторка 
отримала премію імені Михайла Коцюбин-
ського за роман «Тиха вулиця вечірнього міс-
та». Нині очолює обласну організацію Націо-
нальної спілки письменників України.

Ганна Василівна Арсенич-Баран народилася 1970 року в 
селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської об-
ласті. У 1992 році закінчила філологічний факультет Івано-Фран-
ківського педінституту. З 1998 року живе в Чернігові. Вона є 
старшим викладачем обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти ім.. К. Ушинського. З чоловіком — настоятелем 
П’ятницької церкви о. Мироном виховують сина Івана, також уже 
відомого літератора, автора багатьох книжок. 

Творчий десант Чернігівщини на Донбасі

СБУ викрила на хабарі 
майора поліції

Співробітники Служби безпеки України 
викрили на систематичному вимаганні ха-
барів старшого оперуповноваженого відді-
лу карного розшуку одного з міськвідділів 
поліції у Чернігівській області.

Оперативники спецслужби встанови-
ли, що майор поліції налагодив схему отри-
мання неправомірної вигоди від громадян 
за закриття кримінальних проваджень та 
уникнення передбаченої законом відпові-
дальності за вчинені правопорушення.

Правоохоронці затримали зловмис-
ника в одному із райцентрів області після 
отримання хабара у розмірі трьох тисяч до-
ларів США від місцевого мешканця за за-
криття кримінальної справи за фактом кра-
діжки.

У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кри-
мінального кодексу України кримінального 
провадження тривають слідчі дії для вста-
новлення всіх обставин протиправної діяль-
ності поліцейського.

Операція з викриття зловмисника про-
водилася спільно з територіальним управ-
лінням Державного бюро розслідувань під 
процесуальним керівництвом прокуратури 
Київської області.

Засуджено торговця 
військовими засобами 

ураження
За матеріалами Служби безпеки України до 

п̀ яти років позбавлення волі засуджено мешкан-
ця Чернігова, який займався незаконним збутом 
боєприпасів на території регіону.

Співробітники спецслужби встановили, що 
раніше судимий за скоєння тяжких злочинів чер-
нігівець налагодив нелегальний канал постачан-
ня військових засобів ураження із району прове-
дення АТО. «Товар» зловмисник постачав також 
на замовлення місцевих кримінальних кіл. Пра-
воохоронці затримали зловмисника, який на той 
час перебував у розшуку за шахрайство та відми-
вання доходів від злочинної діяльності в одному 
із дачних масивів обласного центру. Під час про-
ведення санкціонованих слідчих дій зі схрону, об-
лаштованого неподалік лісосмуги, було вилучено 
велику кількість боєприпасів та набоїв різного 
калібру.

Деснянський районний суд Чернігова за 
принципової позиції прокуратури визнав зло-
вмисника винним у скоєнні злочину передбаче-
ного 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 
Вирок набув законної сили.

Прес-група Управління Служби безпеки 
України в Чернігівській області
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