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 Кафе-кондитерская

    «Абажур»
ул. Преображенская, 2,
тел. 603738.

 Кафе «Эклер»
пр-т Победы, 137,
тел.77-45-77.

 Ресторан «Амстердам»
ул. Гончая, 12,
тел. (050) 4652078.

 Кафе «Вареничная»
пр-т Мира, 21,
тел. (050) 4652539.
ул. Кирпоноса, 33, 
тел. (093) 2077964.

 Ресторан «Велюров»
пр-т Мира, 17,
тел. 698383.

 Ресторан «Градецкий»
пр-т Мира, 68,
тел. (063) 6280017. 

 Отель
    Reikartz

ул. Гетьмана Полуботка, 22/28,
тел. (0462) 616116.

 Чебуречная
    «Джентльмены 
    удачи»

пр-т Мира, 50, 
тел. 930017.

 Кафе LOVKA
ул. Чернышевского, 3,
тел. 675075.

 Мангал-хаус «Колос»
ул. Казацкая, 15, 
тел. 605710.

 Ресторан «Колыба»
ул. Олега Михнюка, 1,
тел. 666219.

 Пиццерия «Маркони»
пр-т Мира, 30а, 
тел. 678804.
ул. Рокоссовского, 16а,
тел. 606820.

 «Львівська майстерня
    шоколаду»

пр-т Мира, 21,
пр-т Мира, 45,
тел. (099) 3407316.

 Кафе «Прохлада»
пр-т Победы, 106,
тел. (066) 9959838.

 Кафе «Розмарин»
пр-т Мира, 68,
тел. (093) 1131333.

 Бар «Рыбацкий»
пр-т Мира, 56,
тел. (063) 7448628.

 Бар «Самогон»
ул. Гончая, 49, 
тел. 610442.

 Кафе «Сенатор»
ул. Магистратская, 1,
тел. 675902.

 Кафе «Трапезная»
ул. Преображенская, 18/1,
тел. 612542.

 Гриль-бар 
     «Українське підпілля»

пр-т Мира, 35,
тел. (093) 0222619.
ул. Кирпоноса, 26,
тел. (095) 3590893.

 Кафе «Львівські круасани»
пр-т Мира, 36а,
тел. (096) 4067471.

 Бар «Фон Барон»
ул. Белова, 29, 
тел. 974044.

 Дом пива и мяса 
    «ХРЯК»

ул. Киевская, 12,
тел. (063) 1004005.

 Эспрессо-бар «Чашка»
пр-т Победы, 90, 
тел. 653980.

 Пиццерия «Челентано»
пр-т Мира, 21, 
тел. 603606.

 Кафе «Шарлотка»
пр-т Мира, 21,
тел. (050) 4650101.

 Ресторан Avenue 33
пр-т Мира, 33, 
тел. 653363.

 Развлекательный
    комплекс 
    Diamond Club

пр-т Победы, 73,
тел. 604108.

 Хостел Hostel Leo
ул. Толстого, 151,
тел. (063) 7900069.

 Кафе Pasta Basta
пр-т Мира, 44г,
тел. (093) 5500486.
пр-т Мира, 21,
тел. (067) 3213399.

 Городская 
    кафе-пекарня «Цапа»

ул. Коцюбинского, 53,
тел. (073) 0285888.

 Семейное кафе 
   «Буфет»

пр-т Мира, 12,
тел. (073) 1532112.

 Хинкальня «Буба»
пр-т Мира, 21,
тел. (093) 2665556.

 Кофейня «Чайкофф» №4
пр-т Победы, 69, 
(м-н «Союз», пятизвездочный).

Пам’ять про голодомор
22 листопада 2018 року 
студенти і викладачі 
Чернігівського інституту 
МАУП брали участь у між-
вузівському науковому 
круглому столі «Голодомор 
1932–1933 рр. – нез-
ламні», присвяченому Дню 
пам’яті жертв голодомору.

У великому читальному залі 
Чернігівської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. 
В. Г. Короленка було проведено 
круглий стіл до 85-ї річниці вша-
нування пам’яті жертв Голодо-
мору 1932–1933 років на тему 
«Голодомор 1932–1933 рр. – 
незламні».

Захід відбувся за участю 
провідних фахівці з даної проб- 
лематики, викладачів та сту-
дентів закладів вищої освіти м. 
Чернігова, представників Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті та Чернігівського облас-
ного історичного музею імені  
В. В.Тарновського.

На початку заходу присутнім 
було запропоновано перегля-
нути відеофільм «Голодомор 
1932–1933 років».

Модератор круглого столу, 
завідувач кафедри гуманітарної 
та фундаментальної підготовки 
Чернігівського інституту МАУП 
кандидат історичних наук, до-
цент П. В Ямполець, запропо-
нував план роботи та встановив 
регламент виступів, обгово-
рень і запитань.

Під час роботи круглого сто-
лу було заслухано інформацій-
ні повідомлення та презентації 
учасників. Значний резонанс 
аудиторії викликали доповіді 
Т. П Демченко (к. і. н., доцента 
кафедри історії України Націо- 
нального університету «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. 
Шевченка) на тему: «Чернігів-
щина у нових дослідженнях 
українських і зарубіжних учених 
про голодомор», а також пред-
ставників від Чернігівського ін-
ституту МАУ – П. В. Ямпольця 

(к. і. н., доцента, завідувача ка-
федри гуманітарної та фунда-
ментальної підготовки) на тему: 
«Меню» Голодомору 1932–1933 
рр.: харчові сурогати» та сту-
дентки другого курсу Ю. Лав-
ріненко на тему: «Голодомор 
1932–1933 рр. очима співро-
бітників місцевих органів влади 
УРСР».

Підсумовуючи роботу науко-
вого заходу, доповідачі дійш-
ли висновку, що Голодомор 
1932–1933 рр. в Україні був 
створений радянською владою 
штучно, а багато питань щодо 
нього, особливо стосовно кіль-
кості жертв, ще стоятимуть пе-
ред дослідниками й істориками 
в майбутньому.

На завершення відбулася 
презентація книжкової експо-
зиції «Україна пам’ятає, світ 
визнає!», а також присутні пе-
реглянули соціальну рекламу, 
підготовлену співробітниками 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті.

Такі заходи навчають сприй-
мати чужі біду та біль як власні, 
допомагають виховати почуття 
стурбованості долею невинних 
жертв тоталітарного режиму 
та залучати студентську мо-
лодь до меморіальних заходів 
із вшанування пам’яті жертв 

геноциду українського народу 
– Голодомору 1932–1933 років 
в Україні, зокрема до акції «За-
пали свічку».
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