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Бліц-інформ
На маріупольській базі роти 
спецпризначення «Чернігів» через 
вибух поранено 7 поліцейських 
У місці дислокації поліцейських сил у Приморському районі Марі-

уполя вибухнув боєприпас. Вибух стався 24 червня близько 18.00 у 
санаторії «Металург», де розташовується рота патрульної поліції осо-
бливого призначення «Чернігів». Вибухнув снаряд від гранатомета.

Важкі травми отримали сім поліцейських: у чотирьох осіб — 
осколкові поранення кінцівок, у двох — грудної клітки, а одному спів-
робітнику поліції осколок потрапив у голову.

Постраждалі були доставлені в нейрохірургію міської лікарні №5. 

Державний архів області: 
фотодокументальна виставка 
Вона була відкрита до Дня Конституції. В експозиції — майже 

30 документів і світлин, зібраних з нашого й різних архівів країни. 
Документи охоплюють час від Конституції Пилипа Орлика 1710 року 
до сучасної, ухваленої за часів незалежності. На думку істориків, 
саме Конституція Пилипа Орлика — одна з найперших конституцій у 
Європі.

В експозиції представлені тексти всіх українських конституцій, 
починаючи від 1919 року й закінчуючи 1996-им.

Хроніка війни більшовиків 
з українським народом
У Чернігівському музеї-заповіднику М. Коцюбинського відбула-

ся презентація книги Сергія Бутка та Сергія Горобця «Хроніки війни 
більшовиків з українським народом. Голодомор 1932-1933 років на 
Чернігівщині: виконавці злочину».

Директор музею-заповідника Ігор Коцюбинський розповів, що 
книга номінована на обласну премію імені Михайла Коцюбинсько-
го. Історики, журналісти, письменники, краєзнавці поділилися свої-
ми враженнями від книги та майстерності опису історичних подій ав-
торів.

Сергій Горобець і Сергій Бутко розповіли про роботу над книгою, 
зокрема в архівах, з документами.

Чернігівські таланти — в Польщі, 
в місті-побратимі Тарнобжегу
Талановиті діти Чернігова в Тарнобжегу провели 4 дні, стали 

учасниками святкової програми на День міста. Танцювальний колек-
тив і троє співочих талантів радували українським мистецтвом. Чер-
нігівські діти залишилися в захваті від побаченого.

Фінансові питання поїздки вирішили польська сторона й Черні-
гівська міська рада.

Також паралельно з дітьми їздила офіційна делегація міста, яка 
вивчала досвід Польщі в освіті.

10-класник пише наукові роботи 
Павло Нагорний, учень Чернігівської школи № 19, став учасни-

ком конгресу Українського товариства нейронаук.
Анатолій Васильченко, науковий керівник хлопця, розповідає: 

«Тема його роботи є оригінальною, бо поєднує кілька наукових дис-
циплін — нейрофізіологію, психофізіологію та загальну фізіологію 
людини, фізіологію серцево-судинної системи. Це досі не було дослі-
джено, особливо що стосується молодих людей — школярів».

Нейронаука — не єдине захоплення хлопця. Він читає акаде-
мічну літературу з різних дисциплін. Та й список його наукових робіт 
стрімко зростає.

Любов до точних наук Павлу прищепила мати, яка й сама свого 
часу була учасницею різних олімпіад.

У вересні для Павла Нагорного почнеться останній навчальний 
рік у школі. Покидати Чернігів хлопець не збирається. Вже навіть ви-
значився з вишем та спеціальністю. Каже, що переважила любов до 
рідного міста. Хоча хлопцю вже надходять дзвінки зі столичних уні-
верситетів з пропозиціями навчатися в них.

3000 кілометрів на велосипеді
Чернігівський мандрівник Віталій Чернюк вирушив у подорож 

Україною. У свої 23 роки в таку тривалу поїздку велосипедом хло-
пець вирушив уперше. Віталій планує відвідати 10 областей та поба-
чити 300 пам’яток історії. 

Мандрівку Віталій зніматиме на відео й викладатиме у власному 
блозі та соцмережах, щоб популяризувати велосипедний спорт і по-
дорожі рідною країною. Через 60 днів подорожі, 23 серпня, хлопець 
планує повернутися до Чернігова.

Центр при бібліотеці ім. Короленка
Регіональний тренінговий центр на базі Чернігівської облас-

ної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Короленка запрошує до 
співпраці державні установи, громадські організації, навчальні за-
клади та приватних осіб.

Центр пропонує:
10 автоматизованих робочих місць;
мультимедійне та офісне обладнання (проектор, принтер, сканер, 

веб-камери, навушники, фліпчарт, дошка);
доступ до Інтернету (в т.ч. через Wi-Fi);
послуги фотозйомки;
зручне й затишне приміщення (34 м2).
Контактна інформація: м. Чернігів, проспект Миру, 41. Тел. (0462) 

  65-14-34.

Козацьке свято в Батурині
Воно було започатковане Чернігівськими обласними 

організаціями Народного Руху і товариства «Просвіта» по-
над 25 років тому. 

Традиційно проводиться в червні. Цього року відбулося 
25 червня, в неділю. Узяли участь мешканці міста, представ-
ники обласної та місцевої влади, козацтва, народні депутати. 

Почалося свято на цитаделі Батуринської фортеці.
Соборну літію за загиблими захисниками Батурина 

1708 року та українськими воїнами, що загинули нині, за-
хищаючи Україну на її Сході, відправив настоятель Свято-
Покровського храму Батурина, митрофорний протоієрей 
отець Роман. Відбулося покладання квітів до хреста Геро-
ям оборони Батурина та скульптурної композиції «Гетьма-
ни. Молитва за Україну». 

Під звуки «Козацького маршу» колона учасників про-
йшла містом до Співочого поля в Кочубеївському парку. 

Після урочистої частини відбувся концерт митців об-
ласного філармонійного центру, аматорів Бахмацького ра-
йону, українського гурту «Kozak System». Була розгорнута 
виставка-продаж виробів народних умільців у «Містечку 
майстрів».

Відбувся робочий візит Надзвичай-
ного і Повноважного посла Республіки 
Індія в Україні пана Маноджа Кумара 
Бхарті до Чернігівської області. Пан по-
сол і голова Чернігівської ОДА В. Куліч 
обговорили перспективи економічної 

та культурної співпраці. Під час зустрічі 
з представниками бізнес-кіл області на-
мітили напрямки взаємодії у сфері сіль-
ського господарства, торгівлі, будівни-
цтва та проектування.

Як зазначив пан посол, індійська 
сторона дуже зацікавлена у співпраці з 
Україною, зокрема з Чернігівською об-
ластю.

У програмі візиту був і виступ у 
Чернігові танцювального колективу 
«Lokrang», який є одним з найпопуляр-
ніших в Індії і демонструє давні індійські 
традиції.

Також є перспективи культурних ві-
зитів представників з Чернігівщини до 
Індії. Сторони домовилися про прове-
дення восени днів Індії в Чернігові.

Довідково. Зовнішній товарообіг 
Чернігівської області з Республікою Ін-
дія 2016 року склав понад 23 мільйони 
доларів США — 2,6% загальнообласно-
го товарообігу.

Обсяг експорту — 9,1 мільйона до-
ларів США (зростання в 3,7 разу порів-

няно з 2015 роком). Структуру експор-
ту переважно формували жири та олії 
тваринного або рослинного походження 
(47,4% експорту до Індії), зернові культу-
ри (43,4%), овочi (4,4%).

Обсяг імпорту склав 14 мільйонів 
доларів. До області поставляли готові 
харчові продукти (90% імпорту з Індії), 
засоби наземного транспорту, крім за-
лізничного (3,4%), котли, машини (2,2%).

За результатами січня – квітня 2017 
року експорт товарів до Індії збільшився 
у 2,2 разу відповідно до аналогічного пе-
ріоду минулого року.

Комісія з присудження об-
ласної літературно-мистець-
кої премії ім. М. Коцюбин-
ського за 2017 рік розгляну-
ла подання, які надійшли на 
її адресу протягом березня 
– травня, й ухвалила рішення 
про вихід до другого туру та-
ких претендентів (за номіна-
ціями):

Поезія:
Анатолій Мойсієнко — 

поет, професор Київського на-
ціонального університету. Ви-
сунутий філологічним факуль-
тетом Ніжинського педунівер-
ситету за книгу паліндромів 
«Леза зел».

Проза:
Тетяна Сидоренко — пись-

менниця, журналіст (Ніжин). 
Висунута Ніжинською міською 
бібліотекою ім. М. Гоголя за 
книгу «Ігри з Іваном».

Петро Нестеренко — пись-
менник, журналіст (Суми). Ви-
сунутий Сумською обласною 
бібліотекою за книгу «Поклик».

Народознавство:
Людмила Богданова — 

краєзнавець (смт Куликівка). 
Висунута сектором культури і 
туризму Куликівської районної 
держадміністрації за вагомий 
внесок у розвиток народознав-
ства та книгу «На святій землі 
козацькій». 

Володимир Воробей — 
краєзнавець, доктор технічних 
наук, видавець (Київ). Висуну-
тий Сосницькою районною дер-
жавною адміністрацією за кни-
гу «Моя Волинка».

Сергій Горобець і Сергій 
Бутко — історики, краєзнавці, 
дослідники (Чернігів). Висуну-
ті Чернігівським об'єднанням 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» за книгу «Хроніки ві-
йни більшовиків з українським 
народом. Голодомор 1932-
1933 років на Чернігівщині: ви-
конавці злочину».

Декоративне та 
образотворче мистецтво:
Анатолій Іваньков — май-

стер з художньої обробки дере-
ва (Новгород-Сіверський). Ви-
сунутий Чернігівським облас-
ним осередком Національної 
спілки майстрів народного мис-
тецтва України за відродження 
й розвиток чернігівського тра-
диційного мистецтва.

Іван Липовка — скульптор, 
член Національної спілки ху-
дожників України (Київ). Вису-
нутий товариством «Чернігів-
ське земляцтво» за цикл робіт, 
присвячених Т.Шевченку.

Театрально-музичне 
мистецтво:
Рената Гафурова — ре-

жисер-постановник, керівник 
Творчої експериментальної 
майстерні Чернігівського об-
ласного театру ляльок. Висуну-
та трудовим колективом Черні-
гівського обласного дитячого 
(лялькового) театру за виста-
ву «Ми», створену за мотива-
ми творів поетів Розстріляного 
Відродження.

Нині триває громадське 
обговорення кандидатур. Ла-
уреатів комісія визначить у 
серпні.

Дипломна робота — 
телепередача про Седнів

У Київському національному університеті театру, кіно і те-
лебачення ім. І. Карпенка-Карого відбувся державний іспит. 
Студенти 4-го курсу захищали свої дипломні роботи, де май-
стром курсу є народний артист України Володимир Талашко. 

Серед дипломантів — Софія Сидорчак, яка торік обра-
ла для своєї дипломної роботи наш славний Седнів. Диплом-
на робота — створення телепередачі «Занесло. Седнів». У 
20-хвилинній програмі необхідно зацікавити глядача приїха-
ти в селище хоча б на два дні, оглянути пам’ятні місця, поспіл-
куватися з цікавими людьми, які розкажуть про місцеву істо-
рію, розкриють секрети кулінарних страв, виготовлення міс-
цевих виробів. 

У жовтні 2016 року викладач Софії Володимир Талашко, 
який  повернувся з літературно-мистецького свята «Седнів-
ська осінь», запропонував для роботи саме це селище.

В о л о д и м и р 
Талашко 2016 
року також при-
їздив у Шестови-
цю на відкриття 
меморіальної до-
шки своєму дру-
гу, відомому акто-
ру й кінорежисе-
ру Леоніду Бико-
ву, котрий знімав 
тут знаменитий 
фільм «У бій ідуть 
одні старики». Там 
Талашко зіграв 
одну з головних 

ролей — старшого лейтенанта Скворцова. 
Седнівці радо зустріли Софію Сидорчак, показали чудові 

пам’ятки та краєвиди. 
До речі, на початку цього року ми одержали від Централь-

ного державного кінофотофоноархіву України ім. Г. Пшенич-
ного документальні фільми 1966 та 1981 років про славет-
не селище.

Від Чернігівської райдержадміністрації та седнівців я був 
присутній на державному іспиті в університеті. Щиро приві-
тав Софію Сидорчак і Володимира Талашка, подякував за ці-
каву творчу роботу, звернувся з пропозицією до викладачів 
продовжити творчу співпрацю.

Днями в садибі Лизогубів у Седневі Софія презентувала 
свою дипломну роботу.

Андрій КУРДАНОВ

Чернігівщина – Індія

На здобуття 
літературно-мистецької 

премії ім. М. Коцюбинського
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