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НОВІ ВІКНА І ДВЕРІ  
ДЛЯ ОЛЕШНЯНСЬКОЇ 
ШКОЛИ

Сергій Березенко:  
«ШКОЛА ІМЕНІ ВІЛЬКОНСЬКОГО  
ЗАВЖДИ СЛУГУВАЛА МЕНІ ЗА ПРИКЛАД,  
ЯК РУХАТИСЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ»

МУЗИЧНА ШКОЛА ІМЕНІ СТЕФАНА ВІЛЬКОНСЬКОГО НИНІ АК-
ТИВНО РОЗБУДОВУЄТЬСЯ. ПОПРИ ТЕ, ЩО ЗА ВІКНОМ ЗАКІНЧУЄТЬ-
СЯ ЗИМА, ЗОВНІШНІ КОНСТРУКЦІЇ ПРИБУДОВИ ДО ОСНОВНОГО 
КОРПУСУ ВЖЕ МАЙЖЕ ГОТОВІ. ДВА ПОВЕРХИ БУДІВЛІ ПЛЮС ЦО-
КОЛЬ ЗВЕДЕНІ З ЧЕРВОНОЇ ЦЕГЛИ Й НИНІ ВКРИТІ СПЕЦІАЛЬНОЮ 
ПЛІВКОЮ, ЩОБ УНИКНУТИ ПОТРАПЛЯННЯ ТУДИ ЗАЙВОЇ ВОЛОГИ. 
РОЗШИРЕННЯ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 — ОДНА З НАЙОЧІКУВАНІ-
ШИХ НОВИН МИНУЛОГО РОКУ. ЦЕЙ ПРОЕКТ СТАВ МОЖЛИВИМ 
ЗАВДЯКИ ВСЕБІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СЕРГІЯ 
БЕРЕЗЕНКА: ВІН ДУЖЕ ЗАЦІКАВИВСЯ ПРОБЛЕМОЮ ТА ІНІЦІЮВАВ 
ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ.

Сумарно на цей проект із Держав-
ного фонду регіонального розвитку, 
місцевого бюджету, депутатського фон-
ду й Фонду соціально-економічного 
розвитку виділили майже 14 млн грн. 
Передбачається, що в прибудові роз-
містять 16 класів і студію звукозапису. 
Це додаткове приміщення дасть змогу 
зручно й просторо розмістити понад 
300 учнів. Як відомо, нині в школі імені 
С. Вільконського здобувають музичну 
освіту близько 700 учнів, і приміщень 
катастрофічно не вистачає.

Якими темпами просувається бу-
дівництво одного з наймасштабніших 
мистецьких проектів міста, нам розпо-
віла директорка музичної школи Ольга 
Астаф’єва. За її словами, нині все готово 
для того, щоб облаштовувати дах.

«Хочу похва-
лити будівельни-
ків, — каже вона. 
— Я ж колись і 
в себе (в основ-
ному корпусі — 
Авт.) робила капі-
тальний ремонт, 
знаю, що це таке. 
Вони дуже про-
фесійно працюють. Чітко. І по-чес-

ному — не дві години, а протягом 
дня».

Загальна площа приміщень прибу-
дови — 620 кв. м. На 1-му поверсі буде 
шість навчальних класів, із них три 
звичайні площею по 10 кв. м і два спе-
ціальні (для хорового співу) площею 20 
і 30 кв. м. На 2-му поверсі буде 10 кла-
сів загальною площею 100 кв. м. На цо-
кольному поверсі планують розмістити 
технічні служби та студію звукозапису.

Інша приємність — інтенсивне будів-
ництво розташоване хоч і поруч, проте 
відокремлено, тож гуркіт не заважає 
навчальному процесу.

«Я не знаю, може, це новітні 
технології, але підрядники якось 
дуже швидко будують, — ділиться 
враженнями директорка. — Там же й 
територія малесенька, як там два 
крани поруч стояли — загадка. А 
ще в них усе дуже охайно вихо-
дить, без зайвого бруду».

Улітку, за попередніми розрахунка-
ми, прибудову будуть приєднувати до 
основного навчального корпусу.

Педагоги кажуть, що батьки учнів не 
переживають через сусідній будмай-
данчик. Навпаки, їх хвилює інше — коли 
вже проект буде готовий. Тому прибудо-

ва є сама по собі непоганою рекламою 
для школи. Чи вплине будівництво на 
кількість заявок на вступ цього року — 
ще невідомо, бо прийом розпочнеться 
тільки з 20 квітня. Але, безумовно, при-
будова збільшить шанси кожної дитини 
міста на отримання музичної освіти саме 
в школі імені С. Вільконського.

Торішня кількість охочих навчатися 
— близько 300 учнів. Конкурс — троє 
дітей на одне місце. Із цієї кількості про-
сторові можливості школи дали змогу 
взяти на курс тільки 68 дітей, тобто мен-
ше третини. Свій заклад учителі жар-
тома прозвали «рукавичкою» — через 
ущільненість. Бо нинішні умови вима-
гають від учителів підлаштовуватися — 
займатися доводиться в усі дні тижня 
аж до 20-ї години.

«А це неправильно. Бо дити-
на вже втомлена, вона не здатна 
сприймати інформацію», — нарі-
кає пані Ольга.

Тому нові приміщення посприяють 
збільшенню обсягу прийому дітей що-
найменше вдвічі та суттєво поліпшать 
навчальний процес.

Будівництво стартувало в кінці серп-
ня 2018-го. Однак у середині лютого 
зведення прибудови поставили на пау-
зу. Одна з причин — змінилися ціни на 
будівельні роботи, тому потрібне додат-
кове фінансування. Адміністрацію шко-
ли цей факт дуже хвилює, бо, за планом, 
проект має бути повністю готовий до 
початку нового навчального року.

«Я всіх деталей не знаю, але ми дуже 
хочемо звернутися за роз’ясненнями 
до нашого народного депутата Сергія 
Березенка. Нам дуже потрібна його під-

тримка й підтримка міської влади», — 
говорить Ольга Астаф’єва.

Сергій Березенко відверто говорить 
— усе, що пов’язано зі школою імені  
С. Вільконського, його дуже цікавить. 
Тим більше, що проект розширення 
закладу знаковий, відомий уже на всю 
Україну, тож справа честі — завершити 
його якісно й гідно.

«Школа імені 
В і л ь ко н с ь ко го 
завжди слугувала 
мені за приклад 
наполегливості, 
— говорить нардеп. 
— Зразком того, 
як варто рухати-
ся до здійснен-
ня своєї мрії. На 
розширення вони чекали, мабуть, 
років сім. Хто їм тільки чого не обі-
цяв, але справа все одно не руха-
лася. Я радий, що зміг стати рушій-
ною силою в цьому питанні, тому 
всі моменти зведення прибудови 
тримаю на контролі. Обов’язково 
з’ясуємо, що тут і як. Діти Чернігова 
повинні здобувати музичну освіту 
в сучасних європейських умовах».

Торік музична школа № 1 відсвятку-
вала 110-й день народження. Із-поміж 
випускників школи — народні артисти 
України Василь Нечепа, Жанна Бод-
нарук, Марина Гончаренко, почесний 
громадянин Чернігова — заслужений 
діяч мистецтв Микола Сукач, провідні 
педагоги багатьох вищих мистецьких 
навчальних закладів України. Нині за 
кордоном навчається і працює близько 
50 вихованців цієї школи.

СЕЛО ОЛЕШНЯ НА РІПКИНЩИНІ, ДЕ ЖИВЕ МАЙЖЕ ТИСЯЧА ЛЮ-
ДЕЙ, ВІДОМЕ НА ВСЮ УКРАЇНУ. НАСАМПЕРЕД, ЗАВДЯКИ СВОЇЙ ГО-
ЛОВНІЙ ОКРАСІ — ГОЛУБИМ ОЗЕРАМ, РОЗТАШОВАНИМ ПОРУЧ, 
ЯКІ ВЖЕ ВСТИГЛИ ПРОЗВАТИ ЧЕРНІГІВСЬКИМИ МАЛЬДІВАМИ. ЯКІ 
ТІЛЬКИ ТЕЛЕКАНАЛИ ТУТ НЕ БУЛИ! ЯКІ ФЕСТИВАЛІ НЕ ПРОХОДИЛИ! 
УЛІТКУ ЦЕЙ КУТОЧОК РІПКИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІДВІДУЄ БЛИЗЬКО 
МІЛЬЙОНА ТУРИСТІВ. ФАНТАСТИЧНА ЦИФРА. ЗДАВАЛОСЯ Б, ТА-
КИЙ ІНТЕРЕС ДО ЦІЄЇ МІСЦЕВОСТІ МАЄ ПОЗИТИВНО ПОЗНАЧИТИСЯ 
НА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОЛЕШНІ. КОШТИ, УВАГА І ВСЕ ТАКЕ. 
АЛЕ Ж НІ. БО, ПОКИ ТУТ РОЗМІРКОВУЮТЬ, ЧИ ВАРТО УТВОРЮВАТИ 
ГРОМАДУ, МІСЦЕВА ШКОЛА, ЯКІЙ ЗА ДВА РОКИ ВИПОВНИТЬСЯ 60, 
ДОСІ СТОЇТЬ ЗІ СТАРИМИ ДЕРЕВ’ЯНИМИ РАМАМИ, ІЗ ЯКИХ ДМЕ, І 
ВІД ЦЬОГО СТРАЖДАЮТЬ ДІТИ.

Єдиний, хто простягнув руку допо-
моги закладу, — окружний народний 
депутат Максим Микитась. Саме за його 
ініціативи для Олешнянської середньої 
школи імені Софії Русової були виділені 
300 тис. грн на заміну вікон і дверей у 
рамках програми енергомодернізації.

Директор закладу Петро Григорович 
Куліш розповідає: вікна тут «рідні», ра-
зом зі школою здавалися. Відтоді їх ні-
хто капітально не ремонтував.

«Вони вже давно розвалюють-
ся, — розповідає директор. — Так, ми 
пробуємо щось робити: закриває-
мо, замазуємо щось, але всього не 
виправиш. Так, із них дме. Звісно, 
нам потрібно їх міняти».

За його словами, новина про фі-
нансування була дуже обнадійливою 
для всього педагогічного колективу, 
оскільки потрібно замінити 10 великих 
вітражних вікон і вхідні двері. Це все 
кошти й чималі, навряд чи місцевий 
бюджет може тут зарадити. Дякувати 
долі, до вирішення питання долучився 
народний депутат. Тому дуже приєм-
но спостерігати, як ситуація поступово 
зрушує з мертвої точки.

«На початку лютого до нас за-
вітали підрядники, вони все об-
міряли, роздивилися, — каже ди-
ректор. — Розраховуємо, що десь 

до квітня все буде зроблено, і ми 
будемо вже з новими вікнами».

Окрім цього, така заміна дасть змогу 
школі заощадити на витратах на пали-
во. Хоч заклад і опалюється дровами та 
вугіллям, бо має свій твердопаливний 
котел, проте з новими вікнами еконо-
мія все ж буде помітнішою. За це в шко-
лі дякують народному депутату.

Максим Микитась зауважує: енерго- 
ефективність — нині не просто краси-
ве, звучне слово, це національна стра-
тегія та реалії буття.

«Ні для кого не секрет, що ціни 
на газ постійно ростуть, — кон-
статує народний депутат. — Усе це 
важкою ношею лягає на плечі 
громад, керівників закладів. Ко-
мусь ми допомагаємо із закупів-
лею обладнання, яке працює на 
альтернативних видах палива, 

як, наприклад, 
у Тарасошевчен-
ківській школі 
Любецької гро-
мади, комусь 
допомагаємо із 
заміною вікон, 
як в Олишівці 
та Михайло-Ко-
цю бинському. 
Скрізь запровадження новітніх 
технологій означає зменшення 
споживання енергоресурсів що-
найменше на третину. І, що най-
приємніше, різницю в темпера-
турах усі відчувають одразу. Тут, 
в Олешні, справи дещо кращі, бо 
вже є котел, але погано, що старі 
вікна. Будемо виправляти це. Діти 
повинні навчатися в комфортних і 
теплих умовах. Така моя позиція».

Нині в Олешнянській школі навча-
ється 71 дитина, і це не межа. Є потен-
ціал до збільшення кількості учнів удві-
чі-тричі. Петро Куліш легко пригадує, як 
іще 15 років тому в його школі отриму-
вали освіту майже дві сотні дітей.

Портрети Івана Мазепи,  
Батуринська фортеця і збірка поезій

ВІДОМИЙ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 
ЖУРНАЛІСТ, ПИСЬМЕННИК, 
ІСТОРИК СЕРГІЙ ПАВЛЕН-
КО ДНЯМИ ПРЕДСТАВИВ 
СВОЮ ЧЕРГОВУ КНИГУ ПРО 
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПУ. 
А В ДРУК УЖЕ ПІШЛА ЙОГО 
НОВА КНИГА «БАТУРИНСЬКА 
ФОРТЕЦЯ», ЧЕКАЄ ДРУКАР-
СЬКОЇ МАШИНИ Й АНТОЛО-
ГІЯ «МАЗЕПИНСЬКА АТЛАН-
ТИДА» — ТИСЯЧА СТОРІНОК 
ТВОРІВ ПОЕТІВ МАЗЕПИН-
СЬКОЇ ДОБИ. А НЕЩОДАВНО 
ВІН БРАВ УЧАСТЬ У ЗЙОМ-
КАХ ФІЛЬМУ ПРО ГЕТЬМАНА.

В обласній бібліотеці автор 
представив книгу «Іван Мазепа. 
Прижиттєві зображення гетьмана 
та його наближених», присвячену 
380-й річниці від дня народження 
гетьмана. У ній — 350 ілюстрацій 
та 200 сторінок. Книга вийшла 
наприкінці минулого року у ви-
давництві «Мистецтво» коштом 
державної національної програ-
ми книговидання і була передана 
в бібліотечну систему.

Загалом у світі існує близько 400 
портретів, гравюр та інших зоб- 
ражень славнозвісного гетьмана. 
Однак більшість із них, каже до-

слідник, є плодом творчої фанта-
зії художників. Тому дискусія про 
те, яким насправді був Мазепа, 
триває. Сам же Сергій Павленко 
переконаний, що справжні зобра-
ження Івана Мазепи є, зокрема, у 
Києво-Печерській лаврі та в Тро-
їцькому соборі Чернігова. В ос-
танньому він зображений в образі 
Іоанна Предтечі — за традицією 
того часу, фундаторів храмів ма-
лювали в образах святих. Іронія 
долі в тому, що Троїцький собор, 
як і Київська лавра, належать тій 
церкві, яка його прокляла за нака-
зом московського царя Петра I.

Минулоріч видали понад 79 тисяч 
закордонних паспортів

Це на 35% більше, ніж у 2017 році. Про таке йдеться на сайті Черні-
гівської облдержадміністрації. Крім того, у 2018-му оформлено понад 
32 тисячі ID-карток (внутрішніх паспортів).

Очільниця управління Державної міграційної служби України в Чернігівській 
області Ксенія Лук’янець повідомила, що роботу служби вдалося значно покра-

щити завдяки відкриттю паспортного центру, де громадян обслуговують на сучас-
ному європейському рівні:

«Перевагами центру стали шість автоматизованих робочих місць для оформ-
лення біометричних документів, велика площа для комфортного обслуговуван-
ня (майже 160 квадратних метрів), термінал для швидкої оплати послуг, дитячий 
ігровий куточок, — розповіла керівниця. — До того ж центр працює за принци-
пом відкритого простору — технологія «Оpen space» — приймає близько 300 
громадян на день при повному навантаженні. Відтак лише в управлінні минулоріч 
оформлено 14509 паспортів громадянина України».
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