
У  Бобровиці п’яний вітчим відбив селезінку 10-річному школяреві
П’яний чоловік так ударив деся

тирічного пасинка, що медикам до
велося видалити хлопчику селезін
ку.

У поліцію надійшла інформація про 
нанесення тяжких тілесних ушкоджень 
10-річному жителю Бобровиці. Право
охоронці встановили, що підліток про
живає разом із матір’ю і вітчимом.

Під час підготовки шкільного до
машнього завдання п ’яний вітчим 
розлютився і завдав дитині один удар 
рукою в область селезінки. Хлопчик 
поскаржився на погіршення самопо
чуття і через кілька годин з гострими 
болями був доставлений до Бобро- 
вицької центральної районної лікар
ні. Медики констатували розрив се

лезінки і прооперували дитину, ви
даливши орган.

Відкрито кримінальне проваджен
ня за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодек
су України (умисне тяжке тілесне ушко
дження) -  карається позбавленням волі 
на строк від п’яти до восьми років.

Вітчима поліція затримала, свою 
вину він визнав і дав правдиві свідчення.

СКАНДАЛЬНА ЗАБУДОВА

Хто переможе?
І знову мешканці п’ятиповерхівки на проспекті Миру, 75-Б у 
Чернігові вийшли зі своїх квартир на вулицю -  23 березня 
на сусідній скандальний об’єкт будівництва, на вулиці Гоголя
3-Б, вдруге завітала комісія. Додаткову перевірку проводили 
представники Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Чернігівської міської ради та міського Комунального 
підприємства «Муніципальна поліція». Цього разу комісія залучила 
до своєї роботи ще й заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Олександра Атрощенка, 
представників Деснянської районної ради, Комунального 
підприємства «Деснянське» та Управління земельних ресурсів 
міської ради.

Люди, котрі живуть поряд із височезною 
цегляною стіною, сподіваються, що незакон
ній забудові таки покладуть край. Зустріти
ся з представниками влади вийшов навіть 
хворий 92-річний ветеран війни, який, ледь 
тримаючись на ногах, благав про допомогу.

Комісія працювала майже годину. За 
словами начальника Управління дер
жавного архітектурно-будівельного 
контролю Людмили Шкуріної , нічого 
нового вони сьогодні не побачили.

-  Уже складено акт перевірки, отож 
власнику ц іє ї забудови буде вручено

припис про усунення виявлених пору
шень, -  коротко зазначила Людмила 
Шкуріна.

-  Тут розпочато незаконне будівництво, -  
коментує заступник міського голови 
Олександр Атрощенко. -  Це зводять не 
паркан і не приватний будинок... Проекту і 
дозволів на будівництво немає. Комісія зро
била відповідні висновки.

-  Згідно з приписом про порушення 
правил благоустрою власник має демонту
вати стіну. Якщо він цього не виконає, тоді 
це зроблять комунальні служби міста. Пи

тання на контролі у мера, -  каже началь
ник КП «Муніципальна поліція» Віталій 
Хрустицький.

-  Тож хто переможе? -  поцікавилася 
«Деснянка» у пана Віталія.

-  Вірю, що ми (усміхається). Насправді 
мені дуже шкода цих людей...

-  З усього видно, що будівництво 
ведуть небідні люди і, скоріш за все, 
вони боротимуться.

-  Нічого страшного, нам не звикати. 
Після отримання припису у людини є мі
сяць, аби усунути всі недоліки, що встано
вила комісія.

-  Сьогодні прозвучало, що власник 
цієї  забудови живе в Росії  і він росіянин. 
Знаєте, хто це?

-  Здогадуємося. Але поки нічого ска
зати не можу...

Люди хвилюються, що вручити припис 
власнику чи довіреній особі буде пробле
матично. Якщо людини немає в Україні -  як 
це зробити?!

Віталій Хрустицький, заспокоюючи чер
нігівців, сказав:

-  Ми оголосимо його в розшук, пере
криємо аеропорти, зробимо все, щоб ви
рішити це питання.

Та поки муніципальна поліція фантазує, 
а саме так здалося людям, стіни ростуть. 
Будівельники вже встановили металеве пе
рекриття для воріт із виїздом на прибудин- 
кову територію й потихеньку кладуть цеглу...

Лариса ГАЛЕТА

■  НАРЕШТІ! Підземний перехід у центрі 
Чернігова таки почали ремонтувати
28 березня розпочали

ся ремонтні роботи в під
земному переході біля готе
лю «Україна» -  на перехрес
ті проспектів Перемоги та 
Миру. Слід сказати, що чер
нігівці чекали на цей ремонт 
дуже довго. Вже багато років 
спускатися і підніматися там 
було вкрай небезпечно, схід
ців майже не залишилось... 
І це в центрі Чернігова!

Як повідомив заступник на
чальника Управління капіталь
ного будівництва Чернігівської 
міської ради Юрій Близнюк, 
першими будуть відремонто
вані сходи і стіни на спусках. 
Також зроблять більш зруч
ний пандус для заїзду колясок

та велосипедів. Над спуска
ми буде побудовано прозоре 
укриття від дощу. Крім того, 
відремонтують дренажну сис
тему під сходами.

Входи/виходи на час робіт 
перекриватимуть по черзі.

На ремонт «підземки» в 
міському бюджеті заплановано 
4,9 мільйона гривень.

Проектні роботи з рекон
струкції решти території під
земного переходу поки три
вають.

■  ЮВІЛЕЇ Бібліотеці Короленка -  140 років
28 березня 1877 року було відкрито Чернігівську громадську бібліотеку на під

ставі Статуту, затвердженого міністром внутрішніх справ.

За 140 років існування головна 
книгарня Сіверського краю, у якій збе
рігається майже мільйон видань, пе
ретворилася на сучасний інформа
ційний, науковий, культурно-освітній 
заклад.

Для десятків тисяч користувачів 
високопрофесійний колектив бібліо
теки, очолюваний Інною Аліференко, 
став справжнім джерелом вдоскона
лення професійної майстерності, на
снаги та відпочинку. Тож із ювілеєм 
вас, любі наші бібліотекарі та крає
знавці!

Сергій ГАЙДУК, 
читач бібліотеки з 1960 року

■  ПИЛЬНІСТЬ

Підозріла сумка
занепокоїла пасажирів 

ніжинського вокзалу
Позаминулого понеділка до полі

ції надійшла інформація про підозрілу 
дорожню сумку, яку знайшли на пероні 
перед приміщенням ніжинського заліз
ничного вокзалу.

На місце одразу вирушили правоохо
ронці, рятувальники та вибухотехніки Го
ловного управління Нацполіції в області. 
До обстеження долучили службового пса.

Задля безпеки підозріле місце було 
оточено, майже чотири сотні пасажирів та 
працівників станції евакуювали, також було 
зачинено торговельні заклади на привок-

зальній території та припинено рух авто
транспорту.

На щастя, горезвісна сумка виявилася 
звичайною забутою поклажею, напханою 
робочим одягом та інструментом. Небез
печних предметів та речовин фахівці в ній 
не знайшли. Та все ж громадяни мають 
бути пильними, адже, як то кажуть, бере
женого Бог береже.

Михайло ЛОМОНОСОВ

■  ОБЕРЕЖНО: ШАХРАЇ!

Як заробляють на довірливих
З початку року в області скоєно понад три сотні шахрайств. Найбільш роз

повсюдженими способами обману залишаються так звані телефонні (ваш син 
у поліції , в лікарні тощо), банківські або карткові, коли жертви називають афе
ристам реквізити рахунку, та інтернет-шахрайства під час купівлі-продажу то
варів через Всесвітню мережу.

Найбільш резонансними за цей період стали:
Телефонне шахрайство на загальну суму близько 170 тис. грн. Коли пенсіо

нерка з Чернігова віддала невідомому нібито для порятунку її сина 6000 доларів США, 
2000 гривень та близько 15 грамів виробів із жовтого металу.

Класичним прикладом карткового шахрайства є випадок у Борзнянському районі. 
Невідома особа в телефонному режимі, представившись працівником служби безпеки 
банку, дізналася номер банківської картки. А далі з рахунку жертви зникло 15 тис. грн.

Вершиною нерозважливості з боку інтернет-покупця став факт купівлі мінеральних 
добрив через сайт оголошень. Спочатку аферисти попросили фермера переказати їм 
завдаток. Але через деякий час продавець зажадав отримати повну передоплату за мін- 
добрива. Фермер слухняно переслав на вказаний рахунок близько півмільйона гри
вень, але товару так і не отримав, а представники «фірми» перестали виходити на зв’язок.

Поліція вкотре закликає жителів Придесення бути обачними і не довіряти незна
йомцям. Перевіряйте інформацію, телефонуйте «102».

Сектор комунікації поліції Чернігівської області
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