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Бліц-інформ

Мистецька панорама

У Черешеньках відкрили 
будинок культури
У цьому селі Коропського району 5 грудня відкрито будинок 

культури Черешенської школи-інтернату. Це свято і для всіх жи-
телів села. 

Будівництво розпочалося ще 2005 року. Були зведені стіни, 
й на цьому все зупинилося. Але цього року районна та обласна 
адміністрації виділили кошти для завершення будівництва. Буді-
вельники чернігівської фірми «Восток-будмонтаж» виконали вну-
трішні роботи, встановили каналізацію, впорядкували прилеглу 
територію.

У новому будинку — велика глядацька зала на 300 місць, тан-
цювальна зала, кімната для гурткової роботи, бібліотека. На від-
критті школі подарували два сертифікати на 100 тисяч гривень 
кожен — на придбання музичних інструментів і на меблі та де-
корації.

Григорій Орел — чемпіон 
Чернігівського району з шахів 
14 учасників — від школярів із села Старий Білоус до патрі-

арха чернігівських шахів, 85-річного Михайла Шеки — взяли 
участь у чемпіонаті Чернігівського району з шахів. Останніми 
роками такі турніри майже не проводилися.

Цього разу виступили чотири кандидати в майстри спор-
ту, три першорозрядники. Переможця визначали за швейцар-
ською системою (7 турів).

Чемпіоном став 68-річний кандидат у майстри спорту Гри-
горій Орел, родом із села Локотьков, який після аварії на Чор-
нобильській АЕС мешкає в приміському селі Вознесенському 
(колишня Улянівка). Він активно виступає в різноманітних зма-
ганнях. Григорій Васильович упевнено виграв усі партії. На-
ступні місця зайняли Володимир Мамчур (смт Седнів), Іван Цю-
ренко (м. Чернігів) — по 5 очок, Олександр Журба і Сергій Горо-
бець (м. Чернігів), Михайло Щека (с. Киїнка), Микола Кожухов 
(с. Старий Білоус) — по 4 очки. 

Турнір проведено за сприяння відділу у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту райдержадміністації, а також Чернігівської 
КДЮСШ-1, яка надала учасникам чудові умови для гри.

Колишній керівник 
Бобровицького району 
засуджений на сім років ув’язнення
Завершилася півторарічна судова справа колишнього голови 

Бобровицької райдержадміністрації Миколи Супруна, якого обви-
нувачували в отриманні хабара. Ніжинський міськрайонний суд 5 
грудня виніс вирок — сім років позбавлення волі з конфіскацією 
майна.

Підсудний не визнав своєї вини, заявивши, що гроші в сумі 45 
тисяч гривень нібито взяв у приватного підприємця для виготов-
лення проекту будівництва будинку урочистих подій. 

Суд не взяв до уваги цього пояснення насамперед через те, 
що немає й офіційного замовника того проекту. Хоча таким мало б 
бути управління юстиції. І письмового договору між виконавцем ро-
біт — ПП «Проектно-будівельна фірма «ДОМ» — та замовником не 
було. Умови обговорювалися лише усно. Жодних офіційних розпо-
ряджень голова РДА не видавав, спецрахунку не відкривав.

 Отож, спираючись на ці та інші докази, суддя Пантелієнко вине-
сла обвинувальний вирок.

Рішення суду може бути оскаржене протягом тридцяти днів. 
Микола Супрун заявив, що подаватиме апеляцію.

СБУ припинила діяльність 
нелегальних газових заправок 
На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України 

спільно з прокуратурою припинили діяльність мережі неле-
гальних газових автозаправних станцій.

Правоохоронці встановили, що три автозаправки працю-
вали на території міст Прилуки й Варва з порушенням правил 
безпеки, без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної 
документації. Вони також були незаконно розміщені поблизу 
об’єктів інфраструктури й житлових будинків. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримі-
нального кодексу України. Стосовно власника автозаправок 
також складено й направлено до суду протокол за ч. 2 ст. 164 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Розклад руху приміських потягів 
між Черніговом і Ніжином
Час відправлення і прибуття

Із Чернігова на Ніжин
6.18 — 7.58; 8.17 — 9.51; 13.23 — 14.59; 17.20 — 18.55; 20.15 

— 21.58.

Із Ніжина на Чернігів
5.28 — 7.21; 8.22 — 10.02; 11.27 — 13.03; 17.26 — 19.24; 

21.02 — 22.48. 

Розклад цих потягів по станції ім. Бориса Олійника 
(смт Куликівка):
Час відправлення

На Чернігів: 6.39; 9.21; 12.22; 18.38; 22.01.
На Ніжин: 7.06; 8.59; 14.05; 18.02; 21.02. 

Днями — сороковини, як пішов у вічність Сергій Ілліч Богдан, заслужений лікар України, відо-
мий громадський діяч, патріот.

Ряд громадських організацій обласного центру виступили з пропозицією — присвоїти Сергію 
Богдану звання Почесного громадянина Чернігова. Адже останні близько 60-ти років свого жит-
тя він мешкав у нашому місті, працював тут лікарем, десятки років очолював пологовий будинок, 
неодноразово обирався депутатом міської ради. А ще вів велику громадську, патріотичну роботу. 
Така видатна людина, безумовно, заслуговує на відзначення.

Із такою пропозицією виступили громадські організації: Суспільна служба України, благодій-
ний фонд «Захистимо Україну», «Самооборона Майдану», спілка дітей-інвалідів «Шанс», «Аратта», а 
також Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського, куль-
турно-мистецький центр «Інтермеццо», наша газета «Світ-інфо». Готується офіційне звернення до 
міської ради із пропозицією присвоїти Сергію Іллічу Богдану звання Почесного громадянина Чер-
нігова. 

Безумовно, до цієї ініціативи приєднаються і колеги покійного — медична спільнота, інші пред-
ставники громадськості. Із пропозиціями щодо цього звертайтеся в КМЦ «Інтермеццо» (вул. Шев-
ченка, 9), тел.: 063-236-18-03.

 У Молодіжному — 
29-ті «Грудневі 

театральні вечори» 
У Чернігівському Молодіжному теа-

трі удвадцятьдев’яте відбулися традиційні 
«Грудневі театральні вечори».

Відкрив фестиваль Львівський націо-
нальний український драматичний театр 
виставою за п’єсою сучасного українсько-
го драматурга Романа Горака «Спогад про 
Саломею», головна героїня якої — видатна 
українська співачка Соломія Крушельниць-
ка. У ролі Соломії виступило одразу дві ак-
торки, народні артистки України Олексан-
дра Бонковська та Любовь Боровська. По-
становку здійснила режисер Алла Бабенко, 
вистави якої неодноразово прикрашали 
сцену Молодіжного на фестивалі.

Одеська театральна лабораторія «На 
Чайній» представила виставу за твором су-
часного російського драматурга Родіона 
Білецького «Головне, коли, або Розмова, 
якої не було». 

Молоді київські актори театру «Май-
стерня Рушковського» зіграли три вистави. 
Це «Ослик должен быть худым» за Сергієм 
Довлатовим, вистава для дітей «Таракани-
ще» за відомою казкою Корнія Чуковського 
та «Антігона» — п’єса французького драма-
турга Жана Ануя за відомим сюжетом Софо-
кла. Але це не та класична давньогрецька 
трагедія, а сучасна драматургія.

Завершила фестиваль комедія Ки-
ївського театру «Актор» «Секс-символ з 
Брайтон-Біч» за п’єсою «Потерпілий Гольди-
нер» російського сатирика, публіциста Ві-
ктора Шендеровича. 

Алла ПУШКІНА

Виставка 
Дмитра Якутовича

У Національ-
ному архітектур-
но - іс торичному 
заповіднику «Чер-
нігів стародав-
ній» відкрилася 
виставка картин 
киянина Дмитра 
Якутовича «Фарби 
мого життя».

Дмитро народився в унікальній мис-
тецькій родині. Батько, Георгій Якутович, 
— відомий український художник-графік, 
народний художник України, академік, 

професор, лауреат Державної премії ім. 
Т. Шевченка, ілюстратор книжок, худож-
ник-постановник фільмів «Тіні забутих 
предків», «Захар Беркут»; спів працював 
із такими кінорежисерами, як Сергій Па-
раджанов, Леонід Осика, Юрій Іллєнко. 
Мати, Олександра Павловська, — теж 
художник-графік. Старший брат Сергій 
— відомий в Україні художник, лауреат 
Державної премії ім. Т. Шевченка, член-
кореспондент Академії мистецтв, пра-
цював художником у фільмі «Молитва 
про гетьмана Мазепу» Юрія Іллєнка.

У талановитій мистецькій родині 
Дмитро рано проявив здібності. Він отри-
мав музичну освіту, добре грав на форте-
піано. Але у 12 років після автомобільної 
аварії втратив слух. Через інвалідність 
із музикою довелося попрощатися. Щоб 
підтримати сина, батьки-художники ку-
пили йому фарби й пензлі. 

Художню освіту батьки дали Дмитро-
ві вдома: вчили самі та у приватних сту-
діях видатних митців — графіка Григорія 
Гавриленка, живописців Анатолія Лима-
ріва, Михайла Вайнштейна, скульптора 
Миколи Рапая.

Від 1977 р. Дмитро Якутович — по-
стійний учасник всеукраїнських та між-
народних виставок. Від 1990 р. — член 
Національної спілки художників Украї-
ни, від 2003 р. — член Народної академії 
творчості інвалідів. У 2004 р. став лауре-
атом міжнародної премії «Філантроп» на 
фестивалі художньої творчості інвалідів 
у Москві (І премія), у 2006 р. — лауреа-
том міжнародної премії на конкурсі жи-
вопису серед інвалідів в Албанії (ІІ пре-
мія).

Його картини придбали багато му-
зеїв, у тому числі Чернігівський художній 
музей.

Володимир КОВАЛЬ

Академічному камерному 
хору імені Бортнянського 

— 20 років
В обласному філармонійному центрі 

відбувся ювілейний концерт філармоній-
ного камерного хору ім. Бортнянського. 
Прозвучали кращі твори, виконані хором 
за двадцять років. Серед них — і Реквієм 
пам’яті першого наставника й засновни-
ка хору Любомира Боднарука. 

В історії хору — тисячі виступів по 
всій країні та за її межами, де колек-

тив пропагує українську музику.
Говорить Іван Богданов, керівник 

хору: «Ми шукаємо шлях до серця кожно-
го слухача, тому програми різні. Наступ-
ного року робитимемо програму з каве-
рів на гурт «Queen», кавери на Віктора 
Цоя, а також старовинні пісні в автентич-
ному виконанні».

Концерт заслуженого 
артиста України 

В’ячеслава Литвинова 
У великій залі Чернігівської музичної 

школи №1 відбувся творчий вечір вока-
ліста й педагога В’ячеслава Литвинова. 
Привітати ювіляра із 75-річчям та при-
своєнням звання заслуженого артиста 
України приїхали його учні, які нині ви-
ступають на великій сцені, є лауреатами 
міжнародних конкурсів. 

Вокальним батьком називає свого 
вчителя соліст Національної опери Укра-
їни Ігор Євдокименко, що виступив у кон-
церті. 

Перший крок у великий світ вокаль-
ної музики народна артистка України Ла-
риса Роговець зробила в студії, якою ке-
рував В’ячеслав Литвинов. У концерті 
вони заспівали дуетом.

«Зимові візерунки»
До Чернігівської обласної бібліотеки 

ім. В. Короленка з концертом «Зимові ві-
зерунки» завітали студенти відділу хоро-
вого диригування Чернігівського музич-
ного училища ім. Л. Ревуцького. Ці груд-
неві творчі зустрічі відбуваються тради-
ційно — в рамках співпраці музичного 
училища та бібліотеки для підтримки та-
лановитої молоді Чернігівщини. 

На концерті пролунали твори україн-
ських і зарубіжних композиторів, україн-
ські народні пісні, колядки.

Оголошено переможців чергового конкурсу фотографій 
пам’яток культурної спадщини України для Вікіпедії «Вікі любить 
пам’ятки». У 2016 році конкурс відбувся у 40 країнах. В Україні 
найкращі світлини обирали вп’яте.

В українській частині конкурсу було завантажено понад 36 
тисяч фотографій більше 14 тисяч об’єктів культурної спадщи-
ни. Участь у конкурсі взяли 258 авторів.

Міжнародний проект «Вікі любить пам’ятки» спрямований 
на створення повної ілюстрованої інформаційної бази про 
культурний спадок світу.

Хто ж переможці по Україні, й що саме зображено на фото? 
І місце — Свірзький замок (Львівська область), автор Роман 

Бречко. ІІ місце — Хотинська фортеця (Чернівецька область), ав-
тор Сергій Рижков. ІІІ місце — Львівський театр опери та бале-
ту імені Соломії Крушельницької, автор Костянтин Брижниченко.

Серед відзначених — фотографії таких пам’яток: Підго-
рянський василіанський монастир, м. Теребовля (Тернопіль-

ська область); Михайлівська церква, об’єкт Світової спадщини 
ЮНЕСКО, с. Ужок (Закарпатська область); Василівська церква, 
с. Сіль (Закарпатська область); Червоногородський замок, с. 
Нирків (Тернопільська область); Генуезький замок, м. Білгород-
Дністровський (Одеська область).

10 місце вибороло фото «Церква Михайла та Федора», м. 
Чернігів, автор Сергій Колотуша.

Громадська ініціатива: присвоїти Сергію Іллічу Богдану 
звання Почесного громадянина Чернігова
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Серед переможців фотоконкурсу 
«Вікі любить пам’ятки» — Чернігів
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