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Правда про війну

Новини. КриміналНовини. Кримінал

Сесія міськради традиційно 
розпочалася з двох гімнів – 
України та Чернігова. Мер, 

учергове помітивши, що депутати 
не підспівують, а у переважній біль-
шості мовчать, виступив із ініціати-
вою: «Наступного разу маємо заспі-
вати гімн нашого міста разом, а тому 
даю доручення роздрукувати текст і 
роздати всім депутатам. Може, так і 
працювати будемо дружніше». 

НАШИХ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Бюджет — це закон, за яким житиме 
і працюватиме Чернігів наступного ро-
ку. Тому — про найцікавіше.

Розробляти Генплан міста 
не будемо

Начальник Управління архітектури 
Сергій Калюжний повідав, що наступ-
ного року не встигнуть розробити Ген-
план, бо триватимуть підготовчі робо-
ти з топографічної зйомки. Наразі про-
водяться тендери і процес затягується. 
Таким чином, процес розробки Генпла-
ну міста переноситься на 2019 рік.

Відеокамер стане більше

300 відеокамер за понад 42 міль-
йони гривень має бути встановлено в 
Чернігові протягом трьох наступних ро-
ків. Зауважу: поки до єдиної мережі по-
ліції в Чернігові підключені лише 59. Бу-
ло внесено пропозицію щодо створен-
ня робочої групи з представників місь-
кради та поліції для визначення місць, 
де насамперед потрібні камери. Для 
якісного контролю за ситуацією в місті 
потрібно встановити близько 16 тисяч 
відеокамер, а для того, щоби був поміт-
ний результат, — хоча би тисячу-півто-
ри. Отже, порушники закону можуть по-
чуватися спокійними?.. 

ОСББ підтримуватимуть менше

Проектом рішення пропонується 
зменшити відсоток співфінансування з 
міського бюджету з 80% до 70% на про-
ведення капітальних ремонтів. Решту 
– 30% – мають доплачувати жителі бу-
динку. Крім того передбачається змен-
шення суми на підтримку ОСББ до 19,7 
мільйона гривень. Раніше ж було закла-
дено 20,8 мільйона гривень. Це тому, 
що будинки ОСББ включили до програ-
ми з ремонту ліфтів та прибирання ава-
рійних дерев за рахунок бюджету. 

Перелік ОСББ, що отримуватимуть 
кошти за цією програмою, визначати-
ме відповідна депутатська комісія. 

Потрібно розробити нову 
програму для старих будинків

За словами міського голови, в Чер-
нігові 2005 багатоповерхівок, із яких 
700 —  старші за 60 років. Мер висту-
пив з ініціативою наступного року при-
йняти нову програму, за якою при спів-
фінансуванні враховувати вік і стан бу-
динку. Якщо він зведений до 1960 року 
— частка міста у співфінансуванні ста-
новитиме 10 чи навіть 5 відсотків, а да-
лі кожен наступний рік зменшуватиме її 
на відсоток. Обов’язкова умова — меш-
канці будинку створюють ОСББ. 

Починаємо приділяти 
більше уваги сміттю

Найбільше «екологічних» грошей мі-
сто витратить на реконструкцію філь-
траційних каналів сміттєвого поліго-
ну на Масанах. Найближчими роками 
буде дозволено проектувати і зводи-
ти багатоповерхівки без сміттєпрово-
дів; будуть виділені бюджетні кошти на 
реконструкцію двох відстійників місь-
кої каналізаційної системи в Гущині 
Чернігівського району; також бюджет-

ним коштом розроблять проектну доку-
ментацію для влаштування каналізації 
всього приватного сектору Чернігова. 
Депутати вирішили поки що утримати-
ся від рішення про організацію розділь-
ного збору сміття в місті. Причина тако-
го відтермінування — інформація про 
те, що найближчим часом у цій сфері 
очікуються законодавчі зміни. 

За словами мера, «технічно сміт-
тя вважається розділеним, коли від-
соток сортування не нижче 85%. Для 
такого результату нам треба мільйо-
ни євро витратити на спеціальні кон-
тейнери, плюс багато років працювати 
над рівнем свідомості містян. Разом із 
тим, можливо, всі ці зусилля виявлять-
ся непотрібними, якщо ми будуватиме-
мо завод із альтернативною техноло-
гією. Сьогодні є багато технологій, які 
передбачають сортування сміття на за-
воді, а не населенням». 

Безробітним — громадські роботи

Аби безробітні чернігівці не вешта-
лися без діла — розробили міську про-
граму. Для виконання громадських ро-
біт планується залучити 1385 безробіт-
них громадян і організувати їхню працю 
на підприємствах різних форм власно-
сті. Також безробітні займатимуться бла-
гоустроєм та озелененням міста, зон від-
починку й туризму, відбудовуватимуть іс-
торично-архітектурні пам’ятки, заповід-
ник, меморіальні поховання. Громадські 
роботи й допоможуть безробітним заро-
бити якусь копійку на хліб, і простимулю-
ють офіційно працевлаштуватися.

Організація громадських робіт фі-
нансуватиметься з міського бюджету 
(975 тис. грн.), а також за рахунок ко-
штів Фонду соціального страхування на 
випадок безробіття.

Візьмемо позику на нові 
тролейбуси — якщо, звісно, дадуть

Чернігівський міський голова розпо-
вів про умови отримання кредиту: «Чо-
му не був підписаний кредит ЄБРР, де, 
практично, залишилося поставити тіль-
ки мій підпис? Тому що там «драконів-
ські» умови: 7% — базова ставка, 1,2% 
— комісія разова від суми кредиту ще й 
0,6% від усієї суми — за замовлення цих 
коштів. Це дорівнює кредитній ставці, 
при якій у Європі дають кредитні кошти. 
Плюс іще до цього всього 1% по штраф-
них санкціях за дострокове повернення 
коштів. Якщо курс почне зростати і мі-
сто захоче швидше повернути кошти, 
то ми ще й штраф платитимемо. Тому я 
відмовився і про це відверто заявляю.
Сьогодні мова йде про більш толе-
рантні для міста умови кредитування. 
Це кредит у рамках, де кредитна став-
ка з усіма відсотками та комісіями буде 
у межах 3-4% і без штрафних санкцій.
Наступним питанням є те, що, врахову-
ючи результати всіх опитувань, ми фак-
тично не вирішуємо транспортну про-
блему. Ця проблема тягне місто вниз за 
всіма рейтингами. Але мова наразі не 
про рейтинги, а про наших громадян, 
про доступність, про зручність цього 
транспорту, про умови, в яких наші гро-
мадяни пересуваються містом. Фактич-
но ми маємо відсутність курсових ризи-
ків, тому що, коли б ми не купували тро-
лейбус, ми все одно його купуватиме-

мо за близько 155-160 тисяч доларів.
У 2016-2017 р. після тендерних проце-
дур підприємство загалом отримало 
15 нових односекційних тролейбусів.
Кількість пасажирських тролейбусів, 
що відпрацювали нормативний строк 
експлуатації (більше 10 років), стано-
вить 70 одиниць, або 70% загальної 
кількості рухомого складу.

Чернігів має значні шанси на отри-
мання цього кредиту. У випадку, якщо 
місто отримає кошти, тролейбуси бу-
дуть придбані упродовж двох років.

Закупівля нових тролейбусів дозво-
лить запустити два нові маршрути.

Затвердили пільги 
зі сплати земельного податку

Отже, наступного року чернігівці, 
яким управління праці та соціально-
го захисту призначило субсидії, плати-
тимуть 50% земельного податку за зе-
мельні ділянки для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд (приса-
дибна ділянка). 

Додаткові пільги зі сплати земель-
ного податку за земельні ділянки на 
наступний рік установлені також для 
представників бізнесу міста. Для гро-
мадян, фізичних осіб-підприємців, під-
приємств, установ та організацій за зе-
мельні ділянки, що належать до катего-
рії «землі транспорту,  промисловості, 
а також землі житлової та громадської 
забудови, промисловості та інші кате-
горії землі за комерційною функцією 
використання, у тому числі зайняті по-
точним будівництвом та відведені під 
майбутнє будівництво» встановлена 
пільга у розмірі 33%.

Крім того об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних будинків, підпри-
ємства, установи і організації, які здій-
снюють управління такими будинками, 
за земельні ділянки, зайняті житловим 
фондом, отримають пільгу в розмірі 
75%. Такі ж пільги надані й комуналь-
ним підприємствам міськради, що ви-
конують роботи із життєзабезпечення 
міста.

Від сплати земельного податку в 
розмірі 100% звільнено органи держав-
ної влади й місцевого самоврядування, 
органи прокуратури, заклади, установи 
та організації, спеціалізовані санаторії 
для реабілітації, лікування й оздоров-
лення хворих, військові формування, 
утворені відповідно до законів України, 
Збройні сили України та Державну при-
кордонну службу України.

На лікування онкохворих 
дітей надаватиметься допомога 

Депутати внесли зміни до Положен-
ня про надання одноразової матеріаль-
ної допомоги мешканцям Чернігова. З 
1 січня з міського бюджету на лікування 
дітей з онкологічними захворюваннями 
надаватиметься матеріальна допомо-
га в розмірі 10 тис. грн. Таку допомогу 
батьки онкохворих дітей можуть отри-
мувати один раз на рік.

Цим самим рішенням міської ради 
встановлений розмір одноразової ма-
теріальної допомоги мешканцям міста 
(до 1000 грн.), який залежить від рівня 
забезпеченості сім’ї та надзвичайних 
обставин, які склалися у заявника або 
його сім’ї.

Також матеріальна допомога може 
надаватися пораненим учасникам АТО, 
сім’ям загиблих і поранених учасників 
АТО. Так, сім’ї загиблого учасника АТО 
надається не більше 10 000 грн.; пора-
неному або сім’ї пораненого учасника 
АТО (в залежності від ступеня тяжкості 
поранення, вираженого у відсотках 
втрати працездатності, що підтверджу-
ється довідкою медико-соціальної екс-
пертної комісії) — не більше 5 000 грн. 
Ця допомога – одноразова.

У випадках надзвичайних подій, 
надзвичайних ситуацій розмір однора-
зової матеріальної допомоги визнача-
ється окремо за рішенням виконавчо-
го комітету міської ради й погодженням 
постійної комісії з питань комунальної 
власності, бюджету та фінансів.

Олександр ШИЛО

Засідання сесії

Чернігів із бюджетом
Мандрівний фестиваль Мандрівний фестиваль 
«Docudays UA» «Docudays UA» 

Прес-конференція, присвячена фестивалю, 
відбулася в Чернігівській обласній бібліо-
теці імені Короленка.

Як заявили організатори, цього року фільми фести-
валю об’єднані темою «Чотири градуси» (саме на стіль-
ки, на думку деяких учених, до кінця XXI століття підви-
щиться середня температура на планеті) і присвячені 
проблемі зміни клімату. 

– На жаль, тема екології нецікава більшості грома-
дян та більшості політиків. Але, планета Земля і наша 
країна стоять на межі виживання, й екологічні пробле-
ми потрібно вирішувати. Проблеми пластику, поліети-
лену, бездумного їх застосування в нашому суспіль-
стві теж стоять дуже гостро, – позначив актуальність 
теми фестивалю представник регіонального партнера 
«Docudays UA» – громадської організації «MART» Сергій 
Блєднов. – Фільми, представлені на фестивалі, дозво-
ляють людям розширювати свій світогляд. Вони допо-
магають критично мислити, сприймати цей світ таким, 
яким він є. Нині люди живуть у своїй, паралельній ре-
альності. Ми навіть новини «споживаємо» ті, які ми хо-
чемо чути, які нам зручні. Ми дивимося фільми в жанрах 
фантастики, фентезі, бойовики. Це все – не реальність. 
Ми замикаємося у своєму нереальному світі й не бачи-
мо проблем людства.

Проте, незважаючи на заявлену тему, фільмів на еко-
логічну тематику цього року жителі Чернігівщини не по-
бачать. До показу плануються три кінострічки: «Бороть-
ба Джамали» – про життя переможниці «Євробачення» у 
Криму, «Війна химер» – про війну на сході країни й «Живі 
та нескорені» – про суперечності у Червонограді.

– Зі списку фільмів, представлених на фестивалі, 
тільки два, з натяжкою, можна сказати, порушують еко-
логічні проблеми. Ну так ось вийшло. І ми їх не відібрали 
(для показу в Чернігівській області. – Авт.) із двох при-
чин: тому що вони довго демонструються по часу, а у нас 
основні покази – на аудиторію навчальних закладів, де 
обмежений час, – пояснив протиріччя в тематиці фільмів 
і темі фестивалю Сергій Блєднов.

Перший фільм – «Боротьба Джамали» – був пока-
заний у Чернігові 2 грудня. 6 грудня демонструвалася 
стрічка «Війна химер».

«Живі та нескорені» чернігівці зможуть побачити 10 
грудня о 16.00. Як розповів Сергій Блєднов, демонстра-
ція фільму планується у форматі «квартирника». Адре-
су місця показу можна буде дізнатися за телефоном 
(073) 481-37-27.

Крім того фільми «Боротьба Джамали» та «Війна хи-
мер» плануються до показів у Количівці, Ніжині, Куликівці 
і Прилуках. Орієнтовно, фільми демонструватимуться в 
10-х числах грудня. Дізнатися точний час та місце пока-
зів глядачі можуть за телефоном (073) 481-37-27. 

Сергій КАРАСЬ

Викрито механізм постачання 
наркотиків до СІЗО

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою 

безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом 

прокуратури викрили механізм постачання наркотиків 

до Чернігівського слідчого ізолятора.

Правоохоронці встановили, що працівники відділу кар-
ного розшуку Чернігівського райвідділу поліції за вказівкою 
керівництва під розділу під приводом проведення слідчих 
дій вивозили ув’язнених за межі виправної установи. Під 
час перевезення арештованих «конвоїри» підвозили їх до 
схованок з наркотиками. Потім підслідні збували «товар» у 
СІЗО.

Співробітники СБУ затримали двох працівників поліції 
та ув’язнену на території слідчого ізолятора при спробі збу-
ту чергової партії наркотиків.

У рамках кримінального провадження, відкритого за 
ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невід-
кладні слідчо-оперативні дії.

Басейн і нове Басейн і нове 
футбольне полефутбольне поле

Під час робочої поїздки до Ніжина 1 груд-
ня народний депутат України Олександр 
Кодола й голова ОДА Валерій Куліч проін-

спектували продовження робіт із реконструкції єди-
ного в Ніжині басейну на базі НВК «Престиж» (гімна-
зія № 16).

Іще минулого року басейн мав би відновити роботу, 
народний депутат  залучив для цього всі необхідні ре-
сурси – 3,8 мільйона гривень. Але підрядна організація 
«Востокбудмонтаж», яка виграла тендер, не виконала 
роботи у повному обсязі, й більша частина коштів повер-
нулася до Державного бюджету.

Тому цього року складний процес довелося запуска-
ти з самого початку. Але  проблема в тому, що тепер про-
ект реконструкції коштує майже 6 мільйонів гривень. По-
дорожчання відбулося через зростання мінімальної за-
робітної плати й вартості матеріалів.

«Це, без перебільшення, наймасштабніший проект 
нашої команди в Ніжині. Цього року я вже залучив 1,7 
мільйона гривень для продовження ремонту. Наступного 
року зроблю все, щоби реконструкція була завершена й 
ніжинці мали можливість користуватися цим басейном. 
Дякую тим, хто поруч, рухаємся далі», – наголосив депу-
тат, коментуючи результати поїздки.

Того ж дня Олександр Кодола побував на будівництві 
ще одного спортивного об’єкта, створення якого розпо-
чалося за його ініціативи. Біля міського стадіону в Ніжи-
ні розпочалися роботи з облаштування міні-футбольного 
поля зі штучним покриттям. Вартість проекту – мільйон  
390 тисяч гривень. Кошти на цей спортивний об’єкт бу-
ли виділені за наполягання Олександра Кодоли. Наразі 
розрівнюється майданчик під майбутнє поле і завозять-
ся необхідні матеріали.

Також завдяки народному депутатові України Олек-
сандру Кодолі у Ніжині оновився ще один шкільний 
комп’ютерний клас. Сім новеньких ноутбуків було заку-
плено для школи № 13, розташованої на околиці Ніжи-
на – у мікрорайоні Фрунзівка. А найближчим часом оно-
виться також і актова зала навчального закладу. За іні-
ціативи депутата цьогоріч школі виділено на закупівлю 
комп’ютерної техніки та облаштування сцени 100 тисяч 
гривень із фонду соціально-економічного розвитку

Під час робочої поїздки до Ніжина Олександр Ко-
дола завітав до ЗОШ № 13, де взяв участь у відкритті 
оновленого класу. До події приєдналися і члени ніжин-
ської команди нардепа, а також заступник міського го-
лови Григорій Олійник та депутати, котрі у міськраді 
представляють депутатську групу «Фрунзівка».

Прес-служба народного депутата України 
Олександра КОДОЛИ

Ще один гральний заклад «розсекретили»
Правоохоронці отримали оперативну інформацію, 

що в обласному центрі по вулиці Івана Мазепи працює 

гральний заклад. В операції взяли участь члени Націо-

нального корпусу та Національних дружин Чернігова.

В ході санкціонованого обшуку приміщення право-
охоронці виявили та вилучили 17 комп’ютерних систем-
них блоків, 16 моніторів до них та 14 тисяч гривень вируч-
ки. У приміщенні перебувало двоє адміністраторів та двоє 
гравців.

Переправити росіянина 
через кордон не вдалося

Прикордонники Чернігівського загону неподалік 

державного кордону затримали двох наших співві-

тчизників і громадянина Росії.

Двох осіб (жителів Києва та Житомирської області) 
прикордонники виявили за інформацією наданою місцеви-
ми жителями, які помітили невідомих у районі населеного 
пункту Карповичі Новгород-Сіверського району. Також було 
затримано ще одного чоловіка, що виявився громадянином 
Росії. У ході їх опитування прикордонники встановили, що 
двоє українців прийшли до кордону зустріти громадянина 
Росії для подальшого супроводу в Україну. Правопорушни-
ків було доставлено до прикордонного підрозділу для вста-
новлення всіх обставин подорожі. За незаконне перетинан-
ня державного кордону України на громадянина Росії пра-
воохоронцями складено процесуальні документи, які пере-
дані до суду.  

Рейки зупинили автівку
Вкопані сторчма рейки на тротуарі крутого поворо-

ту з вулиці  Преображенської на вулицю Шевченка ду-

же згодилися власникові приватного будинку — авто-

мобіль не «долетів» до будівлі.

Надто висока швидкість, ближнє світло, незнайоме мі-
сто, а, з огляду на вечір, можливо, ще й «допінг» – якась із 
цих причин «доставила» водія до «перешкоди».

Вокзальні пристрасті
До поліції Ніжина з невеликим проміжком надійш-

ло три повідомлення про пограбування. Всі потерпілі 

розповіли, що стали жертвами злочину біля залізнич-

ного вокзалу. 

Двоє зухвальців очікували на своїх жертв у тихому за-
кутку, де одразу лупцювали й відбирали особисті речі, гроші 
та мобільні телефони. Так, у одного чоловіка відібрали теле-
фон і планшет, у іншого телефон та 50 гривень. Найбільше 
не поталанило третьому — лиходії мало того, що позбави-
ли парубка телефона і 15 гривень, так іще й примусили жер-
тву зняти з себе черевики, брюки та куртку. Групи реагуван-
ня патрульної поліції негайно перекрили район, де діяли 
зухвальці, й почали його відпрацьовувати. Під час прочісу-
вання території поліцейські виявили двох чоловіків, схожих 
за описом на нападників. Потерпілі одразу впізнали своїх 
кривдників. Житель Полтави та громадянин однієї з країн 
Кавказу зізналися у скоєному. Зловмисники розповіли, що 
електричкою приїхали зі столиці, щоби розжитися «легки-
ми» грошима, й не вигадали нічого кращого, як зайнятися 
грабунком просто на станції. 

Також по допомогу до поліції звернулася жителька Ні-
жина й повідомила, що вночі зловмисник розбив вікно у 
приміщенні місцевого автовокзалу, де розташоване кафе, 
й через віджате металопластикове вікно викрав горілку, 
коньяк, каву та 3 тисячі гривень. Оперативники криміналь-
ної поліції викрили у скоєному жителя Прилуцького райо-
ну. Зловмисник зізнався та надав правдиві свідчення. Ви-
крадене вилучено частково — певно, злодії дуже хотіли «зі-
грітися».

«Працюють» цілодобово
Злочинці нахабно обкрадають оселі чернігівців як 

удень, так і вночі. Лише за один день вони «відвідали» 

дві квартири, з яких змогли винести чимало грошей і 

цінних речей.

До поліції надійшло повідомлення 61-річної чернігів-
ки про те, що невстановлена особа, пошкодивши замок 
вхідних дверей квартири, скоїла крадіжку виробів із мета-
лу жовтого кольору загальною вагою близько 500 грамів: 
браслетів, ланцюжків, кулона, хрестиків (10 штук), сережок, 
також – виробів із металу білого кольору загальною вагою 
близько 200 грамів, а ще трьох норкових шуб і ноутбука.

Другий випадок стався у квартирі 44-річної чернігів-
ки. Підібравши ключі до замка вхідних дверей, невідо-
мі поцупили з металевого сейфа 17000 доларів США та 
25000 російських рублів. Що цікаво, ключ висів на гвізд-
ку біля сейфа.

Дуже хвилююча, зворушлива, важлива пре-
зентація відбулася в обласній раді – тут 
представили щойно видану правдиву книж-

ку про нинішню війну за незалежність України «На 
палаючому сході». Ця прониклива патріотична кни-
га вміщує понад сто нарисів про справжніх україн-
ських героїв, наших земляків, які на східних рубежах 
держави чинять запеклий опір сепаратистам і росій-
ським агресорам, а також про тих мужніх бійців, ко-
трі, на жаль, загинули в цій борні. Книжка – резуль-
тат колективної праці журналістського загалу облас-
ті. Багато з цих матеріалів раніше опубліковані в на-
шій обласній газеті «Деснянська правда». 

Упорядкував видання журналіст Володимир Лисен-
ко, який відійшов у вічність буквально напередодні пре-
зентації. Але мрія Володимира Івановича здійснилася – 
нариси про героїв-українців побачили світ! Як розповів 
один із редакторів книги Анатолій Тютюнник, це дале-
ко не повне видання про цю жахливу війну, адже охоплює 
переважно 2014-2015 роки – найзапекліший період бойо-
вих дій. Це лише ті матеріали, котрі встигли підготувати 
до друку. Тобто таких розповідей – набагато більше. І на-
ші журналісти й нині друкують їх на шпальтах своїх газет, 
транслюють у теле- та радіоефірі. Отже, такі історії мають 
стати основою для другого тому!

Голова облради Ігор Вдовенко наголосив, що на вій-
ні з окупантами загинули 162 жителі Чернігівщини. Ця вій-
на чорним крилом охопила багато наших родин. Тому та-
ка книжка – дуже необхідна, зокрема нашій молоді, бо це 
справжній, непричесаний і нелакований, літопис подвигів 
українського народу, який боронить свою незалежну дер-
жаву. Так, у нас не розриваються снаряди і не чути залпів 
гармат. Однак у цьому велика заслуга людей, котрі хоро-
бро стали на захист рідної Вітчизни та які й сьогодні ризи-
кують життям, аби над нашою Україною було мирне небо.

Для кожної людини найважливіше – це її родина, 
країна, пам’ять. І ми не повинні забувати жодного з тих 
бійців, котрі в лиху годину віддали свої життя за Украї-
ну. Це – книга пам’яті, дуже щирі розповіді бійців, які по-
вернулися з фронту, зазначила заступник голови обл-
держадміністрації – керівник апарату Наталія Романо-
ва. Захопливий, наприклад, у книзі нарис «Дві війни ді-
да і онука». Іванові Михайловичу Барканову, жителеві 
села Грабівки, – 85 років, а його онукові Дмитрові з Ку-
ликівки – лише 25… Першому довелося побачити жор-
стоке обличчя війни в 1943 році, коли він дванадцяти-
річним хлопчаком допомагав партизанам і дивом уці-
лів від розстрілу. А другий на палаючому сході врятував 
життя десяткам людей. 

«Ця книга готувала-
ся водночас зі збірником 
«Йшли у бій молодими», 
в якому вміщено розпові-
ді про фронтові будні уро-
дженців Поліського краю 
в роки Другої світової вій-
ни, – підкреслив у перед-
мові упорядник Воло-
димир Лисенко. – Влас-
не, це нинішнє видання – 
продовження літопису ге-
роїчного минулого наших 
сивочолих дідів та праді-
дів – мужністю й подви-
гами наших сучасників, 
які захищають суверені-
тет і територіальну ціліс-
ність України на Донба-

сі… У кожному матеріалі видання – нелегка людська до-
ля, солдатська вірність Україні та її народові і високий па-
тріотизм!      

Понад 1550 наших земляків узяли участь у наступаль-
них і оборонних боях на території Луганської та Донецької 
областей. За особисту мужність і героїзм, виявлені у за-
хисті Вітчизни, майор Євген Межевікін одержав звання Ге-
роя України. Цієї найвищої державної нагороди удостоє-
ні посмертно командир розвідувальної роти першої тан-
кової бригади капітан Євген Лоскот із Десни Козелецько-
го району та старший сержант 24-го батальйону «Айдар» 
Олег Міхнюк із Малої Дівиці на Прилуччині».

Упорядник і редактори книги (Віктор Кирієнко, Олек-
сандр Соломаха та Анатолій Тютюнник) прагнули підго-
тувати такий правдивий і патріотичний збірник для того, 
щоб усі читачі відчули масштаб трагічних подій, побачи-
ли, що ця жахлива війна торкнулася людей різного віку, 
різних професій, різного соціального стану. Бо до війни 
більшість із них мала цілком мирні професії – будівель-
ник, слюсар, інженер, учитель, лікар, актор лялькового 
театру, директор музею… Люди жили, працювали, вихо-
вували своїх дітей і навіть уявити не могли, що буквально 
протягом кількох днів їхнє життя кардинально змінить-

ся. Однак вони не злякалися, виявили свої найкращі ри-
си – справжніх патріотів, героїв, які готові навіть загину-
ти в ім’я України.

Головне – всі нариси про наших бійців написані ціка-
во та небайдужими людьми. Це дуже відчувається, тіль-
ки-но почитаєш читати цю народну книгу – автори-журна-
лісти виявилися загалом об’єктивними, а герої-захисни-
ки – напрочуд щирими, адже розповідали про пережите – 
запеклі бої та загиблих друзів. Отож над цими спогадами 
ще ретельно працюватимуть у подальшому й науковці-іс-
торики. Авжеж, ті розповіді – надзвичайно різні, розмаїті, 
однак, майстерно об’єднані разом, в одній документаль-
ній книжці, вони створюють реальну картину того, що від-
бувається на палаючому сході нашої держави.

Треба віддати належне й місцевій владі, адже книж-
ка вийшла друком ошатно – у ПВК «Десна», в рамках об-
ласної Програми підтримки розвитку інформаційної та 
видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. Одним 
із пріоритетних напрямів цієї програми є популяризація 
книжкової продукції письменників, науковців, журналістів, 

крає знавців Придесення, забезпечення випуску книжок 
місцевих авторів коштом обласного бюджету.  

Своїми враженнями про нову книгу на презентації 
поділилися, зокрема, герої цих розповідей – воїн, поет 
Олександр Куліда з Бобровицького району та майор Пе-
тро Буйний – тепер військовий комісар із Городні. Висту-
пила й мама полеглого героя 169-ї роти спецпризначен-
ня Дениса Чередніченка – Марина Михайлівна. Добрі, 
чуйні слова сказали один із редакторів книжки Олександр 
Соломаха, редактор Коропської районної газети «Нові го-
ризонти» Людмила Ковальчук, очільниця Куликівської «ра-
йонки» «Поліська правда» Валентина Селюк, науковець, 
рецензент книжки Михайло Коропатник…

На завершення презентації нашим землякам урочисто 
вручили відзнаки Президента України «За участь у антитеро-
ристичній операції» та почесні грамоти обласного військово-
го комісара. Зокрема, нагородили й героїв моїх фронтових 
нарисів, надрукованих у газеті «Деснянська правда», – дирек-
тора музею-заповідника М. М. Коцюбинського, правнука кла-
сика Ігоря Коцюбинського (розмова була записана просто в 
перерві між боями) та полковника Вадима Мисника.

Сергій ДЗЮБА, один із авторів книги
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