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Бліц-інформ
Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати на картку «Приватбанку» 
на ім'я Ясенчука Олександра: 4149 6258 1049 1173.

Чернігів ухвалив програму 
збереження пам’яток історії 
та культури
Міську програму охорони та збереження пам’яток на 

2019 – 2021 роки ухвалила 29 листопада сесія міськ-
ради. Орієнтовний обсяг фінансування програми на три 
роки — 1,427 млн грн.

2019 року планують встановити дві камери спостере-
ження на Болдиній горі, п’ять — на алеї біля Катеринин-
ської церкви. 

Загалом до переліку занесені 445 пам’яток культур-
ної спадщини Чернігова, серед них багато — національ-
ного значення.

Усі недавно обстежені пам’ятки потребують ремонт-
них робіт або реконструкції. Крім того, майже всю науко-
во-облікову документацію на пам’ятки роками не онов-
лювали, вона потребує уточнення.

Комунальна техніка — 
об’єднаним громадам
Говорить заступник голови Куликівської селищної 

об’єднаної територіальної громади з питань житлово-ко-
мунального господарства Віктор Богдан:

— Для потреб громади 15 листопада ми отримали но-
вий екскаватор-навантажувач БАМ 2014 на базі тракто-
ра МТЗ-82.1. Старому вже близько 30 років, він постій-
но ламається, а ремонтувати його дорого. Новий екска-
ватор оснащений ковшем, лопатою і додатковим ковшем 
для копання траншей під укладання труб. Обійшовся він 
в 1 мільйон 59 тисяч 500 гривень. 90% витрат покрила 
державна субвенція, 10% — бюджет громади. Зараз екс-
каватор — на балансі КП «Куликівське виробниче управ-
ління житлово-комунального господарства». Днями отри-
маємо новий сміттєвоз, коток і трактор з причепом. Також 
за рахунок державної субвенції вже освітлено 57 кіломе-
трів вулиць (на це пішло 5,2 мільйона гривень) та придба-
но два нові трактори. 

Новим трактором і екскаватором-навантажувачем 
може похвалитися й Козелецька ОТГ. Городнянська і Се-
менівська громади поповнили свій парк новими сміттє-
возами.

Зручно: нові тролейбусні 
зупинки
У Чернігові вводять нові зупинки тролейбусів.
На маршрутах № 1, № 3, № 5 та № 7а в напрямі вокза-

лу перед кінцевою зупинкою додатково введено зупинку 
«Привокзальний ринок». Досі попередньою зупинкою тро-
лейбуса № 1 була «Площа Перемоги», що навпроти поста-
менту з танком. А в маршрутів № 5, № 7 і № 7а поперед-
ня зупинка взагалі була далеченько від вокзалу, майже 
навпроти швейного об’єднання. Тепер тролейбуси зручно 
зупиняються перед Привокзальним ринком, у точці, де по-
руч чимало магазинів, аптек, банкоматів. 

На маршрутах № 6, № 7 та № 7а по проспекту Пере-
моги в напрямі Центрального ринку вводять нову зупин-
ку – «Готель «Україна». Досі попередньою зупинкою була 
«Прогрес», що доволі далеко від готелю «Україна» й Цен-
трального ринку. 

Афіша
Чернігівський обласний 
філармонійний центр
8 грудня, 15.00. Микола Борщ. Ювілейний концерт. 

Бере участь капела бандуристів ім. О. Вересая. 

9 грудня, 15.00. Заслужений артист України Іван Чу-
рилов (баян). У програмі — твори Баха, Моцарта, Штрауса 
та інших композиторів. 

11 грудня, 19.00. Любомир Мельник (фортепіано).

12 грудня, 19.00. Світові хіти у стилі танго. 

13 грудня, 19.00. Вечорниці на Андрія. Академічний 
народний хор. 

16 грудня, 15.00. Камерний абонемент. Заслужений 
артист України Назарій Пілатюк (скрипка, Львів), лауреати 
міжнародних конкурсів Володимир Вінницький (фортепіа-
но) і Наталія Хома (віолончель), обоє — зі США. 

16 грудня, 18.00. Академічний симфонічний оркестр 
«Філармонія». Солісти Ольга Шадріна (фортепіано, Черні-
гів), Лео Ессельсон (скрипка, Швейцарія). У програмі — 
  твори Моцарта, Чайковського. 

Мистецька панорама

Концерт-реквієм пам’яті 
жертв Голодомору

До 85-их роковин Голодомору на сцені обласного 
філармонійного центру відбувся концерт-реквієм «Пра-
ведная душе». У проекті взяли участь відомі колективи 
країни: хорова капела ім. Павла Чубинського, камерний 
оркестр Національної музичної академії України, Націо-
нальний академічний духовий оркестр України.

Прозвучали хорові композиції В. Зубицького, С. Рах-
манінова, М. Шуха. А також «Реквієм» Ендрю Ллойда 
Веббера для солістів, хору та симфонічного оркестру — 
один з найскладніших академічних музичних творів. Цю 
заупокійну месу Веббер написав 1984 року і присвятив 
її пам’яті свого покійного батька — композитора, орга-
ніста Вільяма Ллойда Веббера.

Вечір хореографічного 
мистецтва

На сцені обласного філармонійного центру відбувся 
показ композиції «Два фавни» (музика Клода Дебюссі, 
постановка танців заслуженого артиста України Дмитра 
Клявіна). Композицію виконали студенти І – ІV курсів 
коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніци-
пальна академія танцю ім. Сержа Лифаря». 

Глядачу запропоновано уявити одночасне виконан-
ня танцю геніями світового балету, уродженцями Киє-
ва Вацлавом Ніжинським та Сержем Лифарем. У житті 
великі танцюристи ніколи разом не виступали. Бачили-
ся лише 1929 року, коли Ніжинський був уже тяжко хво-
рим.

Композиція «Два фавни» — це експеримент, що до-
поможе зануритися в історію становлення української 
балетної школи.

Студенти також виконали низку номерів класичної, 
сучасної та народної хореографії.

Артисти — дітям Ічні
Артисти обласного філармонійного центру й 

театру ляльок ім. О. Довженка з концертами ви-
ступили перед малятами ічнянських дошкільних 
навчальних закладів № 1, № 2, № 3, № 5 і наймо-
лодшими учнями Ічнянської гімназії ім. Василь-
ченка та Дружбинської ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Вони представили дітям адаптований варі-
ант музично-театралізованого дійства «Україн-
ська душа» (режисер-постановник і автор текстів 
пісень – Оксана Кравчук).

Менським талантам 
аплодувала Прага

Дипломи лауреатів та медалі привезли з між-
народного фольклорного фестивалю зразко-
вий хореографічно-цирковий колектив «Фієста» 
Менського районного центру дитячої та юнацької 
творчості та зразковий ансамбль народного тан-
цю «Калинонька».

Відбувся фестиваль у столиці Чехії Празі, 
участь у ньому взяли діти з 21 країни.

Наші юні артисти здійснили екскурсію чесь-
кою столицею. У Карлових Варах попили ліку-
вальної води. З'їздили до сусідньої Австрії в її 
столицю Відень.

Діти в захваті: Європа вразила вишуканістю 
й гостинністю. 

Лариса Роговець: 
«В моїй душі пісень моря» 

Так називалася нова 
концертна програма народ-
ної артистки України Лари-
си Роговець, яку вона в су-
проводі концертмейстера — 
лауреата обласної премії ім. 
М. Коцюбинського Ната-
лії Ковтун — представила в 
рамках вокально-хорового 
абонемента на сцені облас-
ного філармонійного центру. 

Лауреат престижних во-
кальних премій, Лариса Ро-
говець викладає в Чернігів-
ському музичному коледжі ім. Л. Ревуцького, вдало поєднуючи педагогіч-
ну роботу з концертною діяльністю. 

У програмі прозвучали романси українських та зарубіжних компо-
зиторів, зокрема Михайла Жербіна, Григорія Алчевського, Федора На-
дененка, Олексія Шишкіна, Миколи Харита, Роберта Шумана, Франца 
Шуберта, на вірші Христини Алчевської, Лесі Українки, Олександра Пуш-
кіна, Михайла Лермонтова, Фрідріха Рюккерта.

Мистецький проект 
«Михайло Коцюбинський. У колі друзів»

Триває цей цікавий проект Чернігівського літературно-меморіально-
го музею письменника. ХVIII зустріч була присвячена Лесі Українці. 

Ведуча програми, заступник директора музею Наталія Коцюбинська 
розповіла чимало таємниць із життя письменниці. Гості також подивили-
ся відео про життя Лесі Українки, слайд-шоу її світлин. Журналістка Ната-
лія Потапчук, керівник клубу авторської пісні, написала дві пісні на вірші 
Лесі Українки і виконала їх під гітару. 

Наступна зустріч проекту — 20 грудня. Присвячена ще одній відомій 
українській письменниці — Марку Вовчку. 

Василь Нечепа: 
«Дума про лірника Гребіня»

Півстоліттю творчої діяльності та 35-річ-
чю, як народний артист України, лауреат Націо-
нальної премії ім. Тараса Шевченка Василь Не-
чепа вийшов на сцену в ролі кобзаря-лірника, 
артист присвятив свій ювілейний вечір на рід-
ній сцені обласного філармонійного центру.

Продовжувач традицій кобзарів і лірників, 
Василь Нечепа провів слухачів стежками сла-
ветного Аврама Гребіня. Той народився  1878 
року в Березні на Чернігівщині, вважається 
одним з найбільш самобутніх виконавців ко-
зацького епосу. Своєму мистецтву Гребінь на-
вчався в такої знакової постаті в кобзарстві, 
як Терентій Пархоменко. Василь Нечепа за-
своював таємниці цього мистецтва в Олек-
сандра Корнієвського — учня Т. Пархоменка. 
Нині Василь Нечепа — ключова постать ста-
росвітської чернігівської кобзарської шко-
ли, найдавнішої в Україні, виконує репертуар, 
значною частиною побудований на творах Ав-
рама Гребіня.

У концертній програмі «Дума про лірни-
ка Гребіня» взяли участь зразковий ансамбль 
бандуристів «Соколики» Чернігівської музич-
ної школи №1 ім. С. Вільконського, ансамбль 
бандуристів Березнянської школи мистецтв ім. 
Г. Верьовки, виконавці Дмитро Хропатий, Мак-
сим Мєдвєдєв, заслужений артист України Лео-
нід Матвієнко.

У Ніжині відзначено 
110-річчя коледжу 

культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької

У міському будинку культури відбувся свят-
ковий концерт, присвячений ювілею. 

Цікава історія закладу. 23 серпня 1908 
року за ініціативи Козьми Чубіна, випускни-
ка Київського імператорського університету 
Святого Володимира, та підтримки Ніжинсько-
го товариства розповсюдження комерційної 
освіти в Ніжині було відкрите комерційне учи-
лище. 1934 року на його базі створено Ніжин-
ський бібліотечний технікум. 1961 року техні-
кум перейменовано в культурно-освітнє учи-
лище, яке готувало керівників самодіяльних 
хорових колективів, оркестрів народних і духо-
вих інструментів та бібліотечних працівників. 
1999 року заклад перейменували в Ніжин-
ське училище культури і мистецтв, а 27 берез-
ня 2000 року постановою уряду училищу при-
своєно ім’я першої народної артистки України 
Марії Костянтинівни Заньковецької. Від 2017 
року цей навчальний заклад має статус коле-
джу. Це один з провідних мистецьких закладів 
Чернігівщини.

Творчість людей з особливими потребами
У мистецькій ві-

тальні обласної бі-
бліотеки ім. В. Ко-
роленка відбулася 
презентація «Пре-
красне своїми рука-
ми». Підопічні Чер-
нігівського геріа-
тричного пансіонату 
представили робо-
ти з плетіння, ма-
лювання, вироби з 
паперу. На виставці 
— картини художни-
ка-аматора Андрія 

Стеценка, вишивки Наталії Пархоменко, Наталії Зелінської. Також творчими здо-
бутками поділилися члени громадської організації «Конкордія», якою вже багато 
років керує кандидат психологічних наук Віктор Іванович Мозговий. Участь у про-
ектах, тренінгах, фестивалях, дієва громадська робота — в активі організації.

Художниця 
Оксана Косова 

створює в Новгороді-
Сіверському 
арт-простір

Вона планує збирати не-
байдужих до будь-якого виду 
мистецтва містян. Тут про-
водитимуть майстер-кла-
си, музичні вечори, показу-
ватимуть вистави. Оксана 
з однодумцями облаштува-
ла кімнату, яка стояла по-
рожньою. Це приміщення 
колишнього будинку побу-
ту. Кімнату для мистецько-
го проекту Оксані віддали в 
оренду безкоштовно.

Говорить Оксана Косо-
ва: «Ідея виникла вже дав-
но. Напевно, під впливом 
млявої атмосфери в нашому 
місті. А воно гідне того, щоб 
тут було щось на кшталт га-
лереї або мистецького про-
стору. З театральної виста-
ви ми дебютуємо 2 грудня. 
На меті — музичні батли, 
майстер-класи з малюван-
ня. Кому цікаво, хто хоче 
взяти участь, ми завжди 
раді».

Художниця працює на 
громадських засадах. Усі 
заходи в арт-просторі бу-
дуть безкоштовними. 
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