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Повідомляє Служба безпеки України

Потяг «Єднання 
України» прибуде 
до Чернігова 
21 березня
9 березня біля Центрально-

го залізничного вокзалу в Києві 
відбувся урочистий старт 5-ого 
потяга «Єднання України» «Труха-
новська Січ». Від 9 до 24 берез-
ня пасажири потяга — волонте-
ри, студенти, громадські діячі та 
військові зі східних і західних об-
ластей — подорожують містами 
України. Мета заходу — сприяти 
консолідації мешканців різних 
куточків України, підвищенню па-
тріотичного духу, а також популя-
ризація національної культури.

На маршруті потяга — Корос-
тень, Житомир, Умань, Кропив-
ницький, Полтава, Харків, Суми, 
Глухів, Крути (20 березня), Черні-
гів, Славутич, Яготин, Київ.

Де розмістити 
Козелецький музей 
історії ткацтва?
23 лютого рішенням депута-

тів обласної ради пам’ятку архі-
тектури ХІХ століття, Вознесен-
ську церкву Козельця передали 
в користування громаді Україн-
ської православної церкви Київ-
ського патріархату.

Але вже 25 років у примі-
щенні церкви діє музей історії 
ткацтва Чернігівщини. Від 1995 
року музей підпорядкований 
відділу культури і туризму Ко-
зелецької районної державної 
адміністрації. В експозиції му-
зейного закладу були традицій-
ні строї, ткацькі верстати, зна-
ряддя праці для обробки льону, 
кролевецькі рушники, вироби з 
кераміки, соломи та дерева, на-
стільники, рядна, скатертини, 
зразки полотна, а також екс-
понувалися тимчасові вистав-
ки виробів народних умільців. 
Куди саме після передачі церк-
ви перемістять музей, поки не-
відомо. 

«Згідно із законом та рішен-
ням облради музей має бути пе-
ренесений до іншого приміщен-
ня. Я знаю, що в Козельці є кіль-
ка варіантів приміщень для пере-
несення без втрати якості — було 
би бажання. Але досі такого ба-
жання в декого не було, і причина 
була не в любові до старожитнос-
тей чи піклуванні про музей, а в 
тому, щоби не допустити богослу-
жінь громади Київського патрі-
архату», — прокоментував ситуа-
цію керуючий Чернігівської єпар-
хії УПЦ КП архієпископ Євстратій 
(Зоря).

На сьогодні залишилися три 
музеї в культових спорудах Черні-
гова (у складі заповідника «Чер-
нігів стародавній»), в Новгороді-
Сіверському музей «Слова о пол-
ку Ігоревім» знаходиться на тери-
торії Спасо-Преображенського 
монастиря, в Коропі історико-ар-
хеологічний музей перебуває в 
будівлі колишньої Феодосіївської 
церкви. 

«Буревісник» у 
чемпіонаті України 
з волейболу
Чернігівському «Буревісни-

ку» не вдалося потрапити до 
четвірки кращих команд чем-
піонату України з волейболу. 
Після першого етапу турніру 
наша команда зайняла 5 міс-
це. Тепер на наступному етапі 
візьме участь у розіграші місць 
з 5 по 8.

На фестиваль «Сіверські 
музичні вечори», 

присвячений Бетховену, 
приїде і хор з Японії

У Чернігівському філармонійному центрі від 
18 березня по 6 квітня відбудеться ХVІІ Міжна-
родний фестиваль класичної музики «Сіверські 
музичні вечори».

18 березня прозвучить симфонія № 9 Бет-
ховена за участю Національної заслуженої ака-
демічної капели України «Думка» та японського 
камерного хору.

23 березня — вечір камерної музики. Ви-
ступить заслужений ансамбль України квартет 
ім. М. Лисенка.

24 березня — вечір фортепіанної музики. 
Твори Сергія Борткевича виконає уродженка 
Болгарії Надєжда Влаєва, яка вже багато років 
живе у США. 

26 березня — музика Бетховена у виконан-
ні академічного симфонічного оркестру «Філар-
монія». Соліст — Вадим Руденко, піаніст зі сві-
товим ім’ям, лауреат численних міжнародних 
конкурсів. 

2 квітня — вечір з академічним симфоніч-
ним оркестром «Філармонія» за участю скри-
паля Давіда Небеля (Швейцарія). У програмі — 
твори Бетховена.

Закриття фестивалю — 6 квітня. Під орудою 
американського диригента Уїнстона Фогеля ор-
кестр «Філармонія» виконає твори Бетховена.

Архівні установи України забезпечують доступ до документів користу-
вачам від часу їх надходження на зберігання. Найбільшу популярність для 
отримання спадщини й вивчення власних родоводів мають метричні кни-
ги та книги реєстрації актів громадянського (цивільного) стану, тобто реє-
стри, де зазначається інформація про народження (хрещення), шлюб (він-
чання), смерть. На підставі цих документів Державний архів Чернігівської 
області надає громадянам довідки соціально-правового характеру. 

До початку 2000-их років у Державному архіві зберігалися лише метрич-
ні книги, в яких згадані відомості, що реєструвало духовенство. На початку 
2000-их років Державний архів Чернігівської області почав приймати доку-
менти районних відділів реєстрації актів громадянського стану (РАГС), в яких 
містяться відомості про народження, смерть, укладання та розірвання шлю-
бу громадян, які мешкають або мешкали на території Чернігівської області. 

Станом на 1 січня 2017 року у фондах архіву зберігається 3 476 книг 
реєстрації актів громадянського стану включно до 1940 року. 

Нижче — перелік фондів відділів реєстрації актів громадянського ста-
ну (РАГС) районних та міських управлінь юстиції: 

№ 
з/п

Назва фонду (райони і 
міста): Роки Кількість

справ
№ 
фонду

Коропський район 1922 –1940 169 Р-8980

Корюківський район 1923 – 1940 88 Р-8981
Новгород-Сіверський район 1923 – 1940 116 Р-8982

Чернігів, місто 1923 – 1940 125 Р-8983
Ніжин, місто 1923 – 1940 122 Р-8984

Ніжинський район 1923 – 1940 159 Р-8985

Ічнянський район 1923 – 1940 256 Р-8986

Щорський район 1923 – 1940 68 Р-8987

Сосницький район 1923 – 1940 100 Р-8989

Менський район 1923 – 1940 220 Р-8991

Прилуки, місто 1923 – 1940 48 Р-8992
Прилуцький район 1923 – 1940 157 Р-8993
Бобровицький район 1920 – 1940 160 Р-8994

Талалаївський район 1923 – 1940 83 Р-8996

Семенівський район 1923 – 1940 73 Р-8997

Борзнянський район 1923 – 1940 158 Р-8998

Козелецький район 1923 – 1940 382 Р-8999

Варвинський район 1924 – 1940 59 Р-9000
Городнянський район 1923 – 1940 148 Р-9001
Куликівський район 1923 – 1940 81 Р-9002

Срібнянський район 1924 – 1940 81 Р-9003

Бахмацький район 1921 – 1940 154 Р-9004

Ріпкинський район 1923 – 1940 130 Р-9005

Чернігівський район 1923 –  1940 316 Р-9022
Носівський район 1935 – 1939 23 Р-9042

Виставка картин і презентація 
книги Ганни Ломакіної

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка була пред-
ставлена виставка картин та відбулася презентація кни-
ги поезії «Роза под дождём» чернігівської художниці, по-
етеси та композитора з обмеженими фізичними можли-
востями Ганни Ломакіної.

Ганну прийшли привітати рідні, друзі, люди, які сприя-
ли виданню книги поезії. Це провідний спеціаліст облас-
ного Департаменту культури і туризму, національностей 
та релігій Ірина Дерейчук, голова ради міської асоціації 
«Конкордія» Віктор Мозговий, члени цієї організації Оле-
на Летута, Олексій Силиченко, Леся Анака, заслужена 
артистка України Наталія Максименко.

Авторка народилась у Чернігові 1989 року. Хвороба 
не зламала тендітну дівчину. Жага до самовизначення 
спонукала її почати малювати й писати вірші. Ганна з ди-
тинства брала участь у виставках для дітей з обмежени-
ми можливостями від центру реабілітації «Відродження» 
та міського центру об’єднання інвалідів «Шанс».

Проект «Михайло Коцюбинський. 
У колі друзів» триває

Чернігівський музей Михайла Коцюбинського про-
довжує цей новий мистецький проект. Друга зустріч 
присвячена творчим взаєминам Михайла Коцюбин-
ського і Миколи Лисенка. У Чернігові видатний компо-
зитор бував неодноразово, тут зустрів своє кохання — 
чарівну жінку, яка народила йому дітей.

Зустріч відбудеться 17 березня о 17.00.
Попередній запис на участь обов’язковий! Тел.: 

(04622) 4-10-03, (097) 465-70-91; (063) 065-61-49.

Театр ім. Т. Шевченка їде 
на фестиваль у Краків

Міжнародний фестиваль українського те-
атру в Кракові «Схід – Захід» засновано 2014 
року. Його мета — представлення сучасного 
українського театрального мистецтва в Поль-
щі. Фестиваль проводиться серед професій-
них театрів і аматорських студентських, дитя-
чих та молодіжних українських театральних ко-
лективів.

Цього року фестиваль відбудеться з 2 по 9 
квітня, на нього запрошено і Чернігівський ака-
демічний український музично-драматичний те-
атр імені Т. Шевченка. Чернігівці представлять 
«Комедію помилок» Вільяма Шекспіра в поста-
новці художнього керівника – головного режи-
сера театру, заслуженого артиста України Ан-
дрія Бакірова. З успіхом вистава пройшла на 
сценах багатьох українських театрів, була від-
значена на фестивалях.

У заповіднику 
«Чернігів стародавній» — 

виставка «Шевченкова Україна»
Виставка відкрита в Колегіумі на Валу. В 

експозиції з фондів столичного Національного 
музею Тараса Шевченка, яка вперше презен-
тується в Чернігові, 30 робіт. Зокрема, картини 
Сергія Шишка, народного художника СРСР та 
УРСР, лауреата Державної премії ім. Т. Шевчен-
ка. Вони присвячені краєвидам Чернігівщини, 
де бував Кобзар: «Будинок Лизогубів у Седневі» 
(1963 р.), «Качанівка» (1963 р.).

Садибу Лизогубів, загалом Седнів зобрази-
ли і майстри пензля А. Бидношия, Л. Задорож-
на, Є. Болдирєва, Т. Лящук, В. Добржанський.

Є на виставці роботи, присвячені історич-
ним місцям, які згадуються в поезіях Кобза-
ря (О. Карпенко — «По Шевченківських місцях. 
Старий Чернігів»; Н. Атамась — «Церква свято-
го Іллі в Суботові»), та місцям, де народився й 
жив Шевченко, Чернечій горі, де його було по-
ховано.

Документи РАГСів — 
у Державному архіві

Інформація за документами, починаючи з 1941 року, надається 
місцевими органами реєстрації актів цивільного стану. 

 Державний архів Чернігівської області 

Це стало можливим завдяки інно-
ваційній програмі інформування гро-
мадян про реєстрацію заяв та повідом-
лень, розробленій і впровадженій 
Управлінням інформаційної підтримки 
та координації поліції «102» ГУНП у Чер-
нігівській області.

Якщо раніше громадяни скаржили-
ся, що часом не можуть додзвонитися 
в поліцію, то після введення в дію нової 
лінії «102» кожен гарантовано має змо-
гу повідомити оператору про злочин чи 
зробити заяву. 

Також у заявників часто виника-
ли питання, в кого можна уточнити ін-
формацію про стан розгляду поданих 
заяв і повідомлень. Від 23 лютого Голо-
вне управління Національної поліції в 
Чернігівській області впровадило нову 
систему інформування громадян через 

смс-повідомлення. Віднині їм не потріб-
но ламати голову, що сталося з їхньою 
заявою, чи вона дійсно зареєстрована, 
й кому доручено розслідування. 

Якщо на лінію «102» оператору над-
ходить із мобільного телефону повідо-
млення про злочин чи подію, то після 
внесення інформації до єдиного облі-
ку на мобільний телефон заявника на-
дійде смс-повідомлення з логіном і па-
ролем, за допомогою яких він зможе 
отримати інформацію, де зареєстро-
вано його повідомлення, кому доруче-
но розслідування, та контактні теле-
фони на спеціальному інформаційному 
порталі ГУНП у Чернігівській області: 
http://212.1.110.83

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Співробітники Служби безпеки України 
затримали у Прилуках місцевого мешкан-
ця, який через російські соцмережі розпо-
всюджував антиукраїнські матеріали. 

Правоохоронці зафіксували, що чоло-
вік регулярно розміщував на персональ-
них сторінках пропагандистські матеріали, 
які закликали до зміни державного кордо-
ну України та популяризували терористич-
ні організації «ДНР/ЛНР». Інформацію агі-
татор отримував від куратора з тимчасово 
окупованих бойовиками територій.

Під час обшуку за місцем проживання 
зловмисника співробітники спецслужби 
вилучили комп’ютерну техніку з доказами 
протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження, 
відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодек-
су України, агітатору оголошено про підозру у 
скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України

Поліція області  першою в Україні 
впровадила новий інформаційний сервіс 

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або ко-
штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, у 
свою чергу, допомагає Українській армії, родинам 
воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за та-
кими реквізитами:

у гривнях — благодійний фонд «За-
хистимо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, 
рахунок 2600201586536.

Реквізити для здійснення пере-
казів з-за кордону: в доларах США 
(USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK 
MELLON, New York, USA. Банк-посередник 
SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC 
«KREDOBANK».Банк одержувача Lviv, 
Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_
CF «DEFEND THE UKRAINE» name Одер-
жувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кредо-
банк». Для юридичних осіб – назва одер-
жувача та адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

На Чернігівщині СБУ 
затримала антиукраїнського 
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