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Духовні 
джерела — 

запорука 
міцності 
держави

Шість стендів із ду-
ховною літературою, 
об’єднаною символіч-
ною і промовистою на-
звою «Духовні джерела 
— запорука міцності 
держави», розміщено в 
читальній залі обласної 
універсальної наукової 
бібліотеки імені В.Г. Ко-
роленка.

Відкриття виставки було 
приурочене відзначенню 
28-ї річниці проголошення 
Декларації про державний 
суверенітет України (16 лип-
ня). Особливу вагу захід має 
в контексті ініціативи Пре-
зидента України стосовно 
надання Томосу про автоке-
фалію Православної церкви 
в Україні.

Учасник заходу — керів-
ник сектору інформаційної 
реінтеграції Донбасу й Кри-
му Міністерства інформа-
ційної політики України Вік-
тор Литвінов — наголосив: 
«Надання автокефалії — не 
привілей, це акт справед-
ливості. Сьогоднішній захід 
— приклад, як спільно мо-
жуть діяти влада і громад-

ськість задля укріплення 
державності та відновлення 
духовності українського на-
роду».

Архієпископ Чернігів-
ський і Ніжинський Україн-
ської православної церкви 
Київського патріархату, ке-
руючий Чернігівською єпар-
хією Євстратій (Зоря) резю-
мував: «Ми маємо духовне 
право на самовизначення. 
Захід проводиться напе-
редодні значної події для 
християн — 1030-річчя 
Хрещення Русі-України. То-
мос — акт історичної спра-
ведливості, повернення 
гідності українській церкві 
без приниження інших кон-
фесій. Це не нав’язування 
певної релігії, це надання 
можливості вибору. Те, що 
між різними релігійними 
громадами Чернігівщини є 
розуміння, доводить Рада 
церков, на якій спільно об-
говорюється пошук вирі-
шення низки важливих су-

спільних питань».
Книжки збирали 2–3 мі-

сяці, долучилися і небайду-
жі з інших областей та з-за 
кордону. Велика вдячність 
і керівництву Чернігівської 
області. Духовність і сувере-
нітет — неподільні. У своїй 
релігії борці отримували 
натхнення і непохитну віру 
— зазначив голова прав-
ління громадської організа-
ції «Українська ініціатива» 
Юрій Косенко.

Директор обласної уні-
версальної наукової бібліо- 
теки імені В.Г. Короленка 
Інна Аліференко подякува-
ла за подаровані книжки й 
висловила переконання, що 
це зібрання духовної літе-
ратури допоможе читачам 
розібратися, як розуміти іс-
торію своєї країни і як жити 
далі.

Учасники заходу запев-
нили, що це унікальне кни-
гозібрання буде поповню-
ватися і надалі.

У Ніжині — новий м’ясний павільйон

Мешканці Ніжина, місцеві фермери та підприємці мають нове 
місце зустрічі — на «коопринку» запрацював сучасний павільйон 
для торгівлі м’ясом. Відкриття нового об’єкта торговельної інфра-
структури — значуща подія для будь-якої громади. А для Ніжина — 
міста, яке впродовж століть є одним із торговельних центрів Черні-
гівщини — також і символічна.

Підтвердженням цьому може слу-
гувати й велелюдність заходу. Учас-
никами урочистостей стали кількасот 
ніжинців, міський голова Анатолій 
Лінник, депутати міської ради, керів-
ники ТОВ «Ніжинський коопринок» 
Юлія Галіч, громадськість, ЗМІ.

Новий об’єкт торговельної інфра-
структури відповідає всім державним 
стандартам, створює умови для без-
печної, якісної та зручної торгівлі про-
дукцією фермерських господарств. 
Покупці можуть бути певні у їх якості, 
адже, перш ніж потрапити на продаж, 
уся продукція проходить якісні лабо-
раторні дослідження і зберігається у 
відповідних умовах.

Міський голова Анатолій Лінник 
привітав громаду з подією і зазначив, 
що на сьогодні товариством «Ніжин-
ський коопринок» уже розроблено 

генеральний план розбудови й модер-
нізації решти приміщень.

Уже зараз до послуг ніжинців — су-
часний павільйон, обладнаний новим 
технологічним устаткуванням для 
торгівлі м’ясом. Зокрема холодильни-
ми камерами, системами вентиляції 
та кондиціювання, у наявності сучасні 
столи з харчової нержавіючої сталі, а 
також електронні ваги, встановлені 
відеокамери та електричні знищувачі 
комах. Тут працює ветеринарно-сані-
тарна лабораторія, яка проводить до-
слідження якості м’яса. Також покупці 
мають змогу перевірити відповідність 
указаної продавцем ваги за допомо-
гою контрольних ваг.

Після того, як була перерізана сим-
волічна червона стрічка, усі присутні 
змогли відвідати перший новий па-
вільйон ніжинського ринку.

Семеро сиріт отримають власне житло
Рішення про придбання квартир і будинків дітям-сиротам, а та-

кож особам із їх числа, погодила відповідна комісія при Чернігів-
ській обласній державній адміністрації.

На засіданні, яке провела началь-
ник Служби у справах дітей ОДА Люд-
мила Зеленько, розглянуті пропозиції 
про придбання житла, підготовлені Та-
лалаївською, Ріпкинською райдерж- 
адміністраціями, Бобровицькою, Се-
менівською міськими радами, Вар-
винською, Ріпкинською селищними 
радами, Вертіївською та Кіптівською 
сільськими радами.

Помешкання для сімох сиріт купу-
ватимуть за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету. Загальна вар-

тість запропонованих об’єктів — по-
над 1,2 мільйона гривень.

«Питання забезпечення житлом 
цієї категорії осіб є надзвичайно важ-
ливим. Тож місцеві органи влади ра-
зом з усіма задіяними в цьому процесі 
службами мають своєчасно здійснити 
повний комплекс необхідних заходів, 
щоб оперативно та якісно освоїти 
державні кошти, виділені області, і за-
безпечити житлом дітей-сиріт та осіб 
із їх числа», — наголосила Людмила 
Зеленько.

Ремонтують дороги загального 
користування місцевого значення

Від початку року Управлінням капітального будівництва Черні-
гівської облдержадміністрації профінансовано виконання понад  
100 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту дорожнього покрит-
тя автодоріг загального користування місцевого значення в області.

Нині ремонтні роботи закінчені 
в одинадцяти районах, ще в дев’яти 
тривають. Зокрема продовжується 
ремонт автошляхів Бобровицького, 
Варвинського, Городнянського, Ко-
рюківського, Семенівського, Снов-
ського, Срібнянського, Новгород-Сі-
верського та Прилуцького районів.

За повідомленням Управління 
капітального будівництва, у селі 
Новоселівці поблизу Чернігова 
стартували роботи з поточного се-
реднього ремонту дороги націо- 
нального значення Н-27 Чернігів 
— Мена — Сосниця — Грем’яч. На 
замовлення Служби автомобільних 

доріг у Чернігівській області робо-
ти з поточного середнього ремонту 
виконує ТОВ «ШБУ-14». Ремонтува-
тимуть ділянку км 6 + 500 – км 8 + 
300. План введення в експлуатацію 
— 1,8 кілометра.

Загалом до кінця поточного буді-
вельного сезону, відповідно до цьо-
горічного фінансування, планується 
залатати ще понад 25 тисяч квадрат-
них метрів дорожнього полотна.

Управління капітального будівни- 
цтва ОДА здійснює контроль за ходом 
виконання робіт на автомобільних 
дорогах загального користування 
місцевого значення області.

УРЯД КОШТАМИ ПІДТРИМУЄ  
РОЗВИТОК ЧЕРНІГІВЩИНИ

Цього року уряд виділив понад  
6 мільярдів гривень на реалізацію 
в регіонах соціально-економічних 
проектів та інвестиційних програм, 
що сприятимуть розвитку територій.  
Зокрема 4,05 мільярда гривень виді-
лені з Державного фонду регіональ-
ного розвитку, ще 2,11 мільярда на-
дійдуть через субвенцію з бюджету.

Ці кошти будуть спрямовані на будівни- 
цтво й ремонт різних об’єктів, у яких заці-
кавлені мешканці конкретного міста, села, 
ОТГ: дитячих садків, шкіл, медичних закла-
дів, а також їх оснащення сучасним облад-
нанням. Виділені кошти на будівництво та 
ремонт доріг, мереж водопостачання і ву-
личного освітлення, щоб забезпечити ком-
фортні умови життя людей.

Як повідомляє Департамент інформації та 
комунікацій із громадськістю Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, у Чернігівській 
області виділені урядом кошти будуть вико-
ристані на будівництво, ремонт і утеплення 
понад двох десятків садків, шкіл, спортивних 
об’єктів та об’єктів культури. Зокрема виді-
лені кошти на:
 ремонт школи в селищі Ріпках —  

5,3 мільйона гривень;
 будівництво школи № 5 на 520 місць 

у місті Носівці — 5,8 мільйона;
 спорудження прибудови музичної 

школи № 1 імені С.В. Вільконського в Черні-
гові — 6,4 мільйона;
 будівництво дитячого садка-ясел у 

1-му мікрорайоні житлового району Маса-
ни в Чернігові — 7,5 мільйона;
 будівництво гімназії в Прилуках — 

6,5 мільйона;

 реконструкцію школи з улаштуван-
ням санвузлів і душових кабін у селі Курінь 
Бахмацького району — 1 мільйон;
 реконструкцію Корюківської  

ЗОШ I–III ст. № 1 — 1 мільйон;
 реконструкцію басейну з утепленням 

зовнішніх стін Ніжинської гімназії № 16 — 
2,7 мільйона;
 реконструкцію стадіону спеціалізо-

ваної дитячо-юнацької школи олімпійсько-
го резерву з футболу «Юність» у Чернігові 
— 20 мільйонів;
 ремонт будинку культури в селі Івківцях 

Прилуцького району — 1,4 мільйона гривень.
Також будуть проведені ремонти в 

медичних закладах області та закуп- 
лено для них вартісне обладнання. 
Зокрема передбачені кошти на:
 реконструкцію Обласного центру 

комплексної реабілітації дітей з інвалідні-
стю «Відродження» в Чернігові — 1,3 міль-
йона гривень;
 ремонт Чернігівської обласної дитя-

чої лікарні — 1,9 мільйона;
 реконструкцію терапевтичного кор-

пусу комунально-лікувального профілак-
тичного закладу «Чернігівська обласна лі-
карня» — 4,6 мільйона;
 забезпечення бригад екстреної ме-

дичної допомоги Обласного центру екстре-
ної медичної допомоги та медицини ката-
строф засобами радіозв’язку і створення 
телеметричного кардіологічного комплексу 
— 7,7 мільйона гривень.

Окрім того, виділено 2,8 мільйона гри-
вень на реконструкцію зеленої зони біля 
перехрестя вул. Шевченка і вул. Рокоссов-
ського в Чернігові.

НА БЕРЕЗІ ДЕСНИ ЗМАГАЛИСЯ СІВЕРСЬКІ ВІКІНГИ
ФЕСТИВАЛЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Й ІСТОРИЧНОГО ФЕХТУВАННЯ «СІВЕРСЬКІ ВІ-
КІНГИ» ВІДБУВСЯ В ЧЕРНІГОВІ МИНУЛИМИ 
ВИХІДНИМИ. ПОМІРЯТИСЯ СИЛОЮ ПРИЇХАЛИ 
ПРЕДСТАВНИКИ ПОНАД 10 КЛУБІВ ІСТОРИЧ-
НОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ З РІЗНИХ МІСТ КРАЇНИ І 
МОЛДОВИ. ЗАГАЛОМ ДО ЧЕРНІГОВА ПРИБУЛО 
ПОНАД ПІВСОТНІ РЕКОНСТРУКТОРІВ. БУЛИ Й 
ЧЕРНІГІВСЬКІ ЛЮБИТЕЛІ СТАРОВИНИ.

Фестиваль «Сіверські вікінги» тривав два дні на 
березі Десни в районі Бобровиці. Лицарські бої від-
бувалися на облаштованому ристалищі «Професійний 
поєдинок». Учасники боїв — спортсмени: змагання 
реконструкторів та історичних фехтувальників уже 
включені до переліку видів спорту. Там є чіткі вимо-
ги й правила, за якими слідкують судді. Відбувся ок-

ремий турнір для лучників. Переможців нагородили 
дипломами та грошовими преміями.

Окрім змагань, тут були різноманітні майстер-класи, 
виступи майстрів із виконання історичних танців, розпо-
віді чернігівських істориків про вікінгів і давніх герман-
ців. Не обійшлося і без кінного шоу козаків із Соколиного 
хутора (Ічнянський район), розваг для дітей, концерту 
фолк-рок-гурту, співів біля вогнища. На території фести-
валю працював ремісничий ярмарок. Майстри пропону-
вали вироби з дерева, шкіри, металу, глини.

Уперше фестиваль «Сіверські вікінги» відбувся в 
Чернігові в 2014 році. Він мав на меті замінити колись 
популярний серед реконструкторів фестиваль слов’я-
но-варязької культури «Коровель», який 13 років 
проводився поблизу села Шестовиці Чернігівського 
району.

Про зміни на маршруті № 6 повідом-
ляє прес-служба КП «Чернігівське тро-
лейбусне управління».

Враховуючи нарікання мешканців мікро-
району Масани та вулиці Любецької на великі 
інтервали руху тролейбусного маршруту № 6 
і нестачу персоналу, експериментально, орі-
єнтовним терміном на один місяць маршрут 
працюватиме, як № 6т: вул. Незалежності — 
Центральний ринок (напівкільцевий).

Траса проходження: вул. Незалежності — 
вул. Любецька — зупинка «Міський палац 
культури» — площа Перемоги — Централь-
ний ринок — готель «Україна» — вул. Івана 
Мазепи — вул. Любецька — вул. Незалежнос-
ті. Інтервал руху — 15 хвилин. Розклад марш-
рутів № 6т, 7 і 7а синхронізовано для зручної 
пересадки з мінімальним часом очікування.

Транспортне сполучення району вулиць До-
ценка, Пухова і Белова не погіршиться, адже зі 
впровадженням маршруту № 7а частота руху 
тролейбусів на цій ділянці збільшиться.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив 
рішення про надання матеріальної допомоги з міського 
бюджету ще 56 власникам будинків і домогосподарств, по-
страждалим від підтоплення 30 червня.

Як повідомлялося раніше, на кожен пошкоджений стихійним ли-
хом приватний будинок із міського бюджету надається допомога у  
5 тисяч гривень. За попереднім рішенням виконкому її вже одержали 
95 постраждалих.

Окрім того, місто організаційно допомагає чернігівцям, яким сти-
хія завдала значної шкоди, у зверненні до відповідного міністерства з 
клопотанням про компенсацію втрат. А саме: підприємства й установи 
міста, що мають повноваження робити експертну оцінку збитків неру-
хомого майна, погодилися виконати для постраждалих свою роботу 
за найнижчими цінами. Експертні організації також вирішили зробити 
такі документи безкоштовно трьом категоріям постраждалих — роди-
нам учасників АТО, багатодітним сім’ям та інвалідам війни.

За повідомленням прес-служби міськради, влада також допомагає 
у відновленні втрачених від води в підтоплених будинках документів: 
паспортів, свідоцтв про народження дітей, документів про власність. 
При цьому люди звільнені від сплати всіх місцевих платежів. Міське 
БТІ безкоштовно надає постраждалим витяги про право власності. На 
прохання постраждалих ця робота організована через ЦНАП за прин-
ципом «єдиного вікна».

Кандидатури на звання 
«Почесний громадянин 

Чернігова»
Дві кандидатури на присвоєння звання 

«Почесний громадянин Чернігова» одно-
стайно затвердили на засіданні профільної 
комісії. Ідеться про Сергія Богдана, який 
понад 30 років очолював Чернігівський по-
логовий будинок, і Леоніда Безверхого — 
першого директора Чернігівського радіо- 
приладного заводу.

Обом кандидатам звання «Почесного громадяни-
на міста» присвоять посмертно. Остаточне рішення 
ухвалюватимуть депутати міськради на сесії.

Сергій Богдан — багаторічний і незмінний керів-
ник Чернігівського пологового будинку. Фактично 
на його руках народилися десятки тисяч чернігівців 
і не тільки. Адже завдяки тим змінам, які він вніс, 
модернізації в Чернігівському пологовому будинку,  
25 відсотків жителів області народилося саме там, 
сказав про кандидата на звання «Почесний громадя-
нин Чернігова» краєзнавець Олександр Ясенчук.

Анатолій Свириденко, генеральний директор 
«Чернігівського заводу радіоприладів», висловив 
свою думку: «Із моєї точки зору, у період від 1967 до 
1990 року ніхто в Чернігівській області й Чернігові 
не зробив для міста стільки, скільки зробив Леонід 
Іванович Безверхий. І сьогодні в місті немає такої лю-
дини, у долі якої він не відіграв би нехай і опосеред-
кованої ролі. За весь період у нашому відділі кадрів 
значаться 78200 справ. Якщо брати коефіцієнт 1/3, то 
практично пів-міста на той період часу було пов’яза-
не з долею радіозаводу».

Ремонт підземного переходу в мік- 
рорайоні Шерстянка має бути розпо-
чатий уже цього літа. І можливо, що до 
кінця року всі заплановані роботи на 
цьому об’єкті будуть завершені.

Нагадаємо, що на ремонт «підземки» з 
міського бюджету було виділено 2,5 мільйо-
на гривень. Управлінням ЖКГ міськради була 
передбачена розробка проектно-кошторис-
ної документації.

Очікується, що в результаті робіт буде про-
ведено ремонт сходів, стін і стелі, влаштова-
но накриття, освітлення і система відео-на- 
гляду. Також планується обладнати підйом-
ник для маломобільних груп населення.

До цього часу комунальним підприємством 
«АТП-2528» проводився лише поточний ремонт 
підземного переходу.

НА МАСАНИ ПУСТЯТЬ  
НОВИЙ ТРОЛЕЙБУС

ПОСТРАЖДАЛІ ВІД СТИХІЙНОГО 
ЛИХА ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ

ВІДРЕМОНТУВАТИ 
ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД 

НА ШЕРСТЯНЦІ 
ОБІЦЯЮТЬ УЖЕ ЦЬОГО 

РОКУ

Нове обладнання невдовзі отримає стадіон 
ім. Ю. Гагаріна в Чернігові. Воно буде куплене за 
кошти міського бюджету. Проект такого рішен-
ня винесено на розгляд виконавчого комітету 
Чернігівської міської ради.

Пропонується купити:
 комплект павільйону для спортсменів — 

170998,50 грн;
 сидіння полімерні — 146999,20 грн;
 банери, 5 штук — 189999,96 грн;
 платформу для телевізійного обладнання — 

199864,5 грн;
 захисну огорожу — 199957,65 грн;
 бар’єрну секцію для секторів глядацьких трибун 

— 199978,50 грн;
— секції профільні для облаштування фан-зони — 

199998,45 грн;
 паркан із профнастилу — 105081,24 грн.

Гроші з міського бюджету передадуть комунальному 
підприємству «Паркування та ринок», щоб воно закупи-
ло необхідне обладнання.

Процес закупівлі непростий, адже стадіон не є влас-
ністю громади. Тому встигнути до першої гри ФК «Дес-
на» в УПЛ, яка відбудеться 25 липня, не вдасться.

Запланована зустріч міського голови з міністром 
молоді та спорту, на якій вони обговорять питання пе-
редання стадіону ім. Ю. Гагаріна з державної власно-
сті у власність міста. Це потрібно для того, щоб місто 
могло вкладати кошти у відновлення його інфраструк-
тури, адже поява команди рівня УПЛ є додатковим 
стимулом для молоді займатися спортом, і місто спри-
ятиме цьому.

Нагадаємо: 25 липня в Чернігові відбудеться матч 
чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-лі-
ги сезону 2018–2019 років між командами ФК «Десна» 
— ФК «Шахтар».

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТАДІОНУ —  
ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-2017-%D0%BF
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