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Бліц-інформ
Державний архів ушанував 
Героїв Небесної Сотні 
У Державному архіві Чернігівської області відкрито фотодоку-

ментальну виставку «До Дня вшанування учасників Революції гід-
ності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Подібний захід проводиться не вперше. Нині експозиція розши-
рена, доповнена фотографіями та особистими спогадами учасників 
тих буремних подій.

До відкриття виставки долучились і безпосередні учасники Єв-
ромайдану, і учні чернігівських шкіл.

Заступник директора архіву Наталія Лобанова та учасник по-
дій на Майдані Олександр Ясенчук розповіли школярам про героїч-
ну боротьбу народу за захист прав і свободи та європейський вибір 
України.

Вознесенська церква Козельця 
передана Київському патріархату

Таке рішення ухвалено більшістю го-
лосів депутатів Чернігівської обласної 
ради. Пам’ятку архітектури ХІХ століття 
передали в довгострокове безоплатне 
користування громаді УПЦ КП.

За передачу Вознесенської церкви 
УПЦ КП виступали широкі кола патріо-
тичної громадськості. Улітку минулого 
року там було здійснено перше за ба-
гато десятиліть богослужіння. Раніше в 
приміщенні храму знаходився музей іс-
торії ткацтва.

Чернігівщина торгує і з Росією
У 2016 р. зовнішню торгівлю підприємства та організації Черні-

гівщини здійснювали з партнерами 129 країн світу.
Протягом року експортовано товарів на 427 млн дол. США, що 

на 23% менше, ніж у 2015 р., імпортовано — на 473 млн дол. США 
(на 24% більше).

Найбільше експортували товари до Росії, Єгипту, Білорусі, Руму-
нії, Туреччини, Грузії, Молдови, Польщі, Нідерландів.

Значний попит на зовнішньому ринку мали зернові культури 
(23% від загального експорту), з яких майже дві третини експорто-
вано до Єгипту, Іспанії, Ірану, Нідерландів, Португалії, Бельгії, Таїлан-
ду, Італії.

Суттєві поставки виробів із паперу та картону здійснювалися до 
Росії, Казахстану та Азербайджану; деревини й виробів із неї — до 
Туреччини та Китаю; готових харчових продуктів — до Грузії та Мол-
дови; насіння й плодів олійних рослин — до Єгипту, Ірану, Франції, 
Туреччини, Нідерландів; одягу текстильного — до Польщі, Франції та 
Нідерландів.

Понад 70% імпорту товарів забезпечували Білорусь, Німеччина, 
Російська Федерація, Бразилія, Італія, Китай, Велика Британія, Ту-
реччина та Польща.

В асортименті імпорту переважали готові харчові продукти, по-
лімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали 
та вироби, папір і картон, котли, машини, добрива.

Розбійні напади
Чернігів: напад на ломбард, поранено працівника
Розбійний напад на ломбард за адресою вул. Богуна, 38 скоїли 

невідомі увечері в п’ятницю, 24 лютого. У результаті працівник за-
кладу отримав вогнепальне поранення і був доправлений до лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції 
в Чернігівській області. На місці розбійного нападу працювала слід-
чо-оперативна група.

Сновськ: пограбування підприємця
Того самого вечора в місті Сновську невідомі скоїли розбійний 

напад на будинок депутата місцевої районної ради і підприємця Гри-
горія Божка.

Зловмисники проникли до оселі шляхом віджиму пластикових 
вікон, зв’язали господаря, дружину й дитину.

Троє розбійників були в масках, вони погрожували фізичною 
розправою, заволоділи значною сумою грошових коштів, а також 
ювелірними виробами.

Поліція відкрила щодо обох злочинів кримінальне проваджен-
ня за статтею 187 ч. 4 Кримінального кодексу (розбій з викраден-
ням коштів), за якою винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Обласні переможці всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2017»
В обласному палаці дітей та юнацтва зібралися освітяни Чернігів-

щини для відзначення лауреатів ІІ туру конкурсу «Учитель року – 2017». 
У першому турі в районах і містах області брали участь 297 учите-

лів, 87 з них пройшли до другого туру. На завершальному етапі 20 фіна-
лістів захищали авторські творчі проекти, проводили відкриті уроки.

На всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2017» Чернігів-
щину представлять переможці обласного конкурсу:

Федорченко Антоніна Юріївна, учитель біології обласного пе-
дагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді;

Коваленко Оксана Іванівна, учитель інформатики школи № 2 
міста Чернігова;

Буланенко Людмила Віталіївна, учитель музичного мистецтва Воз-
несенського навчально-виховного комплексу Чернігівської райради;

Кудряшова Ярослава Миколаївна, учитель початкових класів 
Чернігівського ліцею №32.

На засіданні клубу «Краєзнавець» 
в обласній бібліотеці імені В. Королен-
ка відбулися наукові читання під цією 
назвою. Відповідно до Указу Президен-
та України 2017 рік проголошено Роком 
Української революції 1917 – 1921 років. 

У наукових читаннях узяли участь 
та виступили: Сергій Горобець — спів-
робітник Українського інституту націо-
нальної пам’яті (тема доповіді — «Укра-
їнська революція на Чернігівщині: нові 
вектори дослідження»); Сергій Леп’явко 
— професор Ніжинського державно-
го університету ім. М. Гоголя («Коли і 
як над Черніговом уперше з’явився 
жовто-блакитний прапор»); Володи-
мир Бойко — директор Чернігівського 
центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів вла-

ди («Коли і як у Чернігові було утворе-
но Добровольчий полк імені гетьмана 
Петра Дорошенка»); Олександр Кова-
ленко — директор Навчально-науко-
вого інституту історії, етнології та пра-
вознавства імені О. Лазаревського 
Чернігівського національного педуні-
верситету ім.Т. Шевченка, професор 
(«Вадим Модзалевський і реформуван-
ня архівної справи за доби Української 
революції»); доценти цього ж інститу-
ту: Ірина Еткіна («Політика Централь-
ної Ради у сприйнятті селянства Чер-
нігівської губернії»); Тамара Демчен-
ко («Василь Андрієвський — учасник 
революційних подій на Чернігівщині»; 
Олександр Рахно («Громадська діяль-
ність Олексія Бакуринського у 1917 – 
1919 рр.»); Людмила Майборода, за-

відувач філії «Військово-історичний му-
зей обласного історичного музею імені 
В. Тарновського» («Доля підполковни-
ка Армії УНР Петра Ганжі»); Сергій Бут-
ко — представник УІНП в області («Єв-
ген Онацький про вождів Української 
революції»); Наталія Слобожаніна — 
співробітник УІНП («Чернігівці-офіцери 
у складі Армії УНР»). 

Під час читань було наголошено, що 
настав час гідно увічнити пам’ять укра-
їнських патріотів-діячів Української ре-
волюції в назвах вулиць Чернігівщини, 
на меморіальних дошках та пам’ятних 
знаках.

Після виходу 2014 року кни-
ги «Спортивне сузір’я Чернігівщини» 
читачі дякували її автору, відомому 
спортивному журналісту Віктору Бе-
реговому, і хвилювалися, чи буде про-
довження.

І ось в обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка відбулася презентація 
другого випуску книги.

— У першій книзі були літератур-
ні портрети двадцяти чотирьох ви-
датних спортсменів і тренерів Черні-
гівщини. А в грудні 2016 року вийшла 
друга книга, під такою самою назвою. 
У ній — одинадцять розповідей. Вона 
готувалася давно, але на видання бра-
кувало коштів. Олімпійський комітет 
знайшов кошти, і завдяки цьому книга 
побачила світ, — говорить Віктор Бере-
говий.

— Ми розуміємо, що наповнення 

бібліотек книгами спортивної темати-
ки — надзвичайно необхідне. Наше 
відділення Національного Олімпійсько-
го комітету в області проводить роботу 
щодо поширення інформації про олім-
пійський рух. Думаю, ця книга стане 
для майбутніх олімпійців своєрідним 

посібником, — сказала Ніна Ле-
меш, директор Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Чернігівської ОДА.

У книзі розміщені літературні 
портрети провідних спортсменів і 
тренерів, які своїми спортивними 
досягненнями прославляли Чер-
нігівщину. Серед них — легендар-
ний силач Терентій Корінь, лижник 
Олександр Батюк, біатлоністка 
Валентина Цербе-Несіна, що ви-
борола першу олімпійську медаль 
незалежної України; Ольга Короб-
ка, яка була в авангарді світової 
еліти важкої атлетики; футболіст 

Олександр Єрошин, котрий грав за 
ЦСКА в 1950-их роках і став чемпіо-
ном СРСР.

На презентації Ніна Лемеш вручи-
ла набори книг олімпійської тематики 
представникам міських бібліотек.

21 лютого поліцейські Головного 
управління Національної поліції в Чер-
нігівській області прийшли до обласної 
станції переливання крові, аби здати 
кров для поранених бійців.

«Свою акцію поліцейські приурочи-
ли подіям дворічної давнини — виходу 
зведеного загону міліції Чернігівщини з 
оточеного Дебальцевого, — розповів за-
ступник начальника ГУНП Дмитро Лось, 
— тоді загинув сержант міліції Олег На-
уменко, п’ятеро правоохоронців були по-
ранені».

Здати кров для воїнів, які зараз пе-
ребувають на лікуванні, прийшли майже 
всі бійці того буремного зведеного заго-
ну, який виходив із Дебальцевого. 

Серед донорів — Олександр Васи-
ленко, старший сержант роти поліції осо-

бливого призначення. Це його віртуозна 
водійська майстерність зберегла жит-
тя не лише чернігівським міліціонерам, 
а й багатьом воякам, яких він підбирав 
дорогою на борт трофейного «Уралу» з 
причепом. Безстрашний старший сер-
жант вивіз тоді з-під ворожого вогню 70 
побратимів. Сьогодні Олександр добро-
вільно прийшов здати кров, аби знову 
врятувати комусь життя.

Головний лікар Чернігівської облас-
ної станції переливання крові Павло Ге-
расименко сказав: «Ми завжди це вітає-
мо, бо постійність донорства забезпечує 
наявність запасів крові. Особливо за-
значу, що здача крові поліцейськими — 
молодими фізично здоровими людьми — 
передбачає надходження до банку крові 
якісного продукту».

СБУ викрила 
зловживання посадовців 

на оренді нерухомості 
Міноборони

Співробітники Служби безпе-
ки України спільно з військовою 
прокуратурою викрили на Чер-
нігівщині масштабний механізм 
отримання «відкатів» посадовця-
ми при здачі в оренду нерухомос-
ті Міноборони.

Правоохоронці встановили, 
що організував оборудку один із 
керівників філії державного під-
приємства «Військторг» концерну 
«Військторгсервіс». На території 
Чернігівського гарнізону структу-
ра управляє кількома об’єктами, 
зокрема магазинами, базами та 
кав’ярнями, які здає в оренду ко-
мерційним структурам.

Оперативники СБ України за-
документували, що посадовець 
систематично вимагав гроші з 
підприємців. Перший внесок для 
них при оформленні договорів 
становив від п’яти до десяти ти-
сяч гривень, також комерсан-
ти мали сплачувати чиновнику 
щомісячну «данину» залежно від 
вартості об’єкта. За інформацією 
спецслужби, чиновник заробляв 
на орендарях нерухомості при-
близно тридцять тисяч гривень 
щомісяця.

Правоохоронці затримали 
керівника філії, згідно зі ст. 208 
Кримінального процесуального 
кодексу України, на території вій-
ськового містечка під час отри-
мання 1,8 тисячі гривень щомі-
сячної «данини» від орендаря не-
величкої кав’ярні. Відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу 
України. 

Прес-центр СБ України 

Під час операції, проведеної 
підрозділом спецпризначення 
ГУНП у Чернігівській області в од-
ному зі спальних масивів Черніго-
ва, був затриманий озброєний ав-
томатом чоловік, підозрюваний 
у скоєнні низки особливо тяжких 
злочинів.

Як розповів під час брифінгу началь-
ник ГУНП в області, полковник поліції 
Едуард Альохін, близько 13-ої години 27 
лютого бійці спецпідрозділу проводили 
операцію із затримання раніше судимого 
наркомана, підозрюваного в серії тяж-
ких злочинів. Серед них і напад на чер-
нігівський ломбард, коли зловмисник з 
автомата тяжко поранив у голову праців-
ника установи, випустивши з автомата 
більше двох десятків куль.

Злочинець проживав у квартирі сво-
го знайомого, з яким відбував покаран-
ня в колонії. Чоловік дуже щільно «сидів 
на голці», вживаючи за добу 20 «куби-

ків» ацетильованого опію. Постійно зна-
ходячись у напівадекватному стані, він 
прив’язав до штанів гранату і так ходив 
по квартирі.

Коли спецпризначенці зайшли до по-
мешкання, підозрюваний кинув гранату 
під ноги бійцям. У результаті вибуху двоє 
правоохоронців отримали осколкові по-
ранення, один із них перебуває у стабіль-
но важкому стані. Був поранений і злочи-
нець. 

Підозрюваного спецпризначенці за-
тримали. У нього вилучили автомат Ка-
лашникова АКС-74У калібру 5,45 із глуш-
ником і три споряджені магазини.

Інформація про подію внесена до 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань, відкрито кримінальне проваджен-
ня за ст. 348 Кримінального кодексу 
України (посягання на життя працівника 
правоохоронного органу), що карається 
позбавленням волі на строк від дев’яти 
до п’ятнадцяти років або довічним 
позбавленням волі.

Наукові читання
«Визначні діячі Чернігівщини у подіях 

Української революції 1917 – 1921 років»

Спортивне сузір’я Чернігівщини

Ніна Лемеш  і Віктор Береговий

Під час затримання озброєного злочинця 
двоє поліцейських отримали поранення 

Чернігівська поліція 
здала кров для побратимів 
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