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У Чернігові 
за субсидією 
звернулося більше 
90 тисяч сімей
Упродовж січня – вересня за до-

помогою на утримання житла й оплату 
комунальних послуг звернулося 92,5 
тис. домогосподарств міста. Це в 1,5 
разу більше, ніж у січні – вересні 2016 
року. Відділи субсидій задоволинили 
97% звернень. Середній розмір суб-
сидії домогосподарству становив 235 
грн (рік тому — 189 грн).

Перші електронні 
табло на зупинках
У Чернігові на зупинках громад-

ського транспорту біля готелю «Украї-
на» встановили перші два електронних 
табло, на яких відображатиметься ін-
формація з графіком руху та часом очі-
кування.

Табло пов’язано з системою GPS-
моніторингу, яку з ініціативи міської 
влади і за кошти перевізників цього 
року встановили на всіх одиницях гро-
мадського транспорту.

Спочатку обладнання працювати-
ме в тестовому режимі, відображаючи 
лише частину маршрутів: це автобусні 
— №№ 1, 20 і 33, а також два тролей-
бусних. З часом відображатимуться 
всі маршрути.

ТОВ «Дозор Україна» перші 5 табло 
встановить за власний кошт до кінця 
поточного року. Наступного року про-
грама продовжиться.

Міську допомогу при 
народженні дитини 
отримають перші 
22 чернігівських сім’ї
У Чернігівській міській раді про-

ведено перше засідання комісії з на-
дання допомоги при народженні дити-
ни — за Програмою підтримки наро-
джуваності в місті Чернігові на 2017 
– 2022 роки.

Комісія затвердила список пер-
ших 22 чернігівських родин, які звер-
нулися за цією допомогою. З них у 
двох родинах народилися двійні, тоб-
то перші виплати будуть здійснені на 
24 новонароджених чернігівців. Два-
надцятеро дітей у батьків — перші, 
десятеро — другі, двоє — треті. 

Виплати згідно з цією програмою 
становлять 5, 10 і 20 тисяч гривень — 
залежно від того, скільки дітей у родині.

Група денного 
нагляду для дітей 
та молоді 
з інвалідністю 
Уже рік Чернігівська громадська 

організація «Голос батьків» реалізує 
проект із соціальної адаптації дітей з 
інвалідністю. Чимало інвалідів у зви-
чайній школі спілкуватися з однолітка-
ми не можуть. Саме в цій групі нагля-
ду вони отримують чималий комплекс 
соціальних послуг, навчаються жити в 
соціумі.

Організація перебуває в колиш-
ньому приміщенні чернігівського 
ЖЕКу. Два роки до цього будівля про-
стоювала. Тут робили капітальний ре-
монт даху, косметичний ремонт, під-
ключилися до опалення. Торік акти-
вісти отримали з бюджету участі міс-
та кошти на реалізацію свого проекту 
із соціальної адаптації дітей-інвалі-
дів. На регулярній основі запрацюва-
ла група денного перебування. Проект 
реалізуватиметься і наступного року в 
рамках чернігівського бюджету участі. 

Виставка в театрі
Виставка картин молодих чернігівських ху-

дожників Володимира Кравченка та Андрія 
Сагайдачного відкрилася на другому повер-
сі обласного музично-драматичного театру 
ім. Шевченка. 

Автори полюбляють писати портрети. Цілий 
рік готували цю виставку, спеціально до від-
криття театрального сезону. 

Куликівській 
музичній школі — 50

Хоч ці заклади нині називаються школа-
ми мистецтв, але саме так називалася школа 
в перші десятиліття її існування. Ювілей від-
значили урочистостями і святковим концертом 
школи в районному будинку культури. Добрим 
словом згадали першого директора Петра Лог-
виновича Брюховецького, котрий, на жаль, не 
зміг приїхати на ювілей. Його наступник на по-
саді директора Володимир Григорович Пустовіт 
очолював школу більше половини часу існуван-
ня закладу. І нині трудиться у школі викладачем 
та керівником оркестру народних інструментів. 
А директором — його дружина, теж досвідчений 
викладач школи Ольга Петрівна Пустовіт. Обоє 
дітей талановитого подружжя, і син, і донька, 
стали професійними музикантами. 

А школа й далі успішно навчає музиці дітей 
району. І жодні телевізори, комп’ютери і смарт-
фони не замінять для них живого мистецтва. 

Літературні 
родинні читання

У Ніжинській центральній міській бібліоте-
ці відбувся перший фестиваль родинних читань 
«Словограй».

Узяли участь родини з Ніжина і району та ще 
з 11 районів області. 

Організатори — громадські організації 
«Центр «Апельсин» і «Центр новітніх ініціатив та 
комунікації». Мета — відродження традиції ро-
динних читань та пропагування культурно-мо-
ральних цінностей через українське слово.

Учасники свята ознайомилися з творчістю 
сучасних письменниць Тетяни Винник з Ніжина 
й Наталки Савчук з Києва.

Родини переглянули казку-мультфільм, по-
слухали лекції «Книжка для найменших: чим 
вона є та як «працює», «Роль казки у вихованні 
гармонійно розвиненої особистості».

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-628, 973-
629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@
gmail.com      ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприян-
ня вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.  
Вул. Шевченка, 9. Тел.  (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Голова Ріпкинського відділення Черні-
гівського земляцтва в Києві Олександр Лит-
вин зустрівся в Києві з нашим славетним 
земляком родом з Ріпок, народним худож-
ником України Юлієм Миколайовичем Ят-
ченком. Приводом до зустрічі було бажан-
ня художника допомогти Ріпкинському ра-
йонному народному історико-краєзнавчому 
музею.

Юлій Миколайович народився 12 липня 
1928 року в смт Ріпки. Змалку він любив малю-
вати, виховувався в сім’ї творчої інтелігенції, де 
завжди панував культ мистецтва, літератури, 
культури. На початку 1930-их років батьки-пись-
менники мешкали в Києві. 

У Юлія було навчання в Республіканській 
художній середній школі імені Тараса Шевчен-
ка (1939 – 1947) із дворічною перервою в роки 
війни. Під час війни останнім товарним ешело-
ном йому з батьками вдалося з Києва виїхати до 
Донбасу, а потім звідти до міста Троїцька Челя-
бінської області на Уралі.

Як тільки визволили Київ, 1943 року сім’я 

Ятченків повернулася додому. По війні Юлій Ми-
колайович вступив до Київського художнього 
інституту, де навчався в Михайла Шаронова та 
Сергія Григор’єва. Закінчив інститут 1953 року. 
1956 року став членом Національної спілки ху-
дожників. Того самого року вперше взяв участь 
у художніх виставках.

Від 1963 року працював у рідному виші. 
1979 року отримав звання професора. Загалом 
з 1971 по 2008 роки провів більше 10 персо-
нальних виставок. 

Роботи митця експонуються в музеях Києва, 
Донецька, Запоріжжя, Чернігова, Харкова, а та-
кож зберігаються у приватних збірках.

Під час зустрічі Олександр Литвин розповів 
земляку про діяльність Ріпкинського відділен-
ня столичного Чернігівського земляцтва, про 
участь земляків з Києва у відродженні духовнос-
ті та культури в рідному районі.

Для Ріпкинського районного народного іс-
торико-краєзнавчого музею митець передав 
каталог виставки своїх творів 1990 року. Одне 
зі своїх полотен, портрет батька, Юлій Ятчен-

ко хоче передати до експозиції Чернігівсько-
го обласного художнього музею імені Григорія 
Галагана. 

Олексій ОРЄХОВИЧ,
Чернігівське земляцтво в Києві

Юлій Ятченко й Олександр Литвин 
на фоні полотен митця.

Зустріч зі славетним митцем — 
земляком з Ріпок Юлієм Ятченком

У проекті 
«Михайло 

Коцюбинський 
у колі друзів» — 

про родину 
Могилянських

20 жовтня в меморіальному 
будинку Чернігівського музею-за-
повідника М. Коцюбинського від-
булася сьома зустріч мистецького 
проекту «Михайло Коцюбинський 
у колі друзів» під назвою «Літера-
турна родина Могилянських». Цьо-
го разу гості зібралися за чашкою 
чаю у вітальні — найбільшій кімна-
ті будинку, де багато років тому пи-
сав свої твори Михайло Коцюбин-
ський, де відбувалися літературні 
суботи і де сім’я письменника від-
значала свої родинні свята.

Ведуча проекту — заступник ди-
ректора музею Наталія Коцюбинська 
— цікаво розповідала про історію 
життя юриста, публіциста, журналіс-
та, критика, письменника, перекла-
дача, літературознавця, громадсько-
го і політичного діяча Михайла Мо-
гилянського, про те, як перетнулася 
його доля з долею Коцюбинського. 
Саме він переконав Могилянського 
писати твори українською мовою. 

Могилянського і Коцюбинсько-
го поєднувало не тільки місто прожи-
вання — Чернігів, а й любов до літе-
ратури, до України, почуття честі. За 
спогадами сучасників і самого Моги-
лянського, письменники любили за-
тишні місця Чернігова, зокрема Бол-
дину гору, урочище Святе, міський 
сад, Десну. У вільні хвилини любили 
вести бесіди, повільно прогулюю-
чись тінистою алеєю старого парку.

Не оминули увагою і родину 
Могилянського. Розповідали про 
його дружину, дітей: Ліду, Дмитра, 
Олену, Ірину. Також зачитували 
уривки з твору Михайла Могилян-
ського «Вбивство» і вірші його доч-
ки Ладі Могилянської.

Нелегкою видалася доля всіх 
членів родини Михайла Могилян-
ського — були репресії і арешти, 
розстріли. Але й після смерті митці 
продовжують жити у своїх творах. 

Наступна зустріч буде присвя-
чена постаті Богдана Лепкого й 
відбудеться 17 листопада. 

Виставка вишитих робіт 
до 90-річчя Віри Шевченко 

В обласній бібліоте-
ці ім. В. Короленка від-
булося відкриття ви-
ставки вишитих робіт 
«Любов до життя роз-
квітнула на полотні» 
чернігівської вишиваль-
ниці Віри Іванівни Шев-
ченко — до 90-річчя від 
дня її народження.

Майстриня наро-
дилася в с. Сунки Ки-
ївської області. 1944 
року зі своєю родиною 
переїхала жити до Чер-
нігова. Отримала вищу 
освіту в Чернівецько-
му державному універ-
ситеті за спеціальністю 
біохімік-біолог.

З 1953 року працювала лікарем-лаборантом, пізніше за-
відувачем клінічної лабораторії 1-ої міської лікарні. 1990 року 
перейшла до 2-ої міської лікарні в біохімічну лабораторію. Усе 
своє життя вела активну громадську діяльність.

Віра Іванівна вишиває з 12 років. Активну творчість розпочала 
у 80 років. Брала участь у виставках з рукоділля та художньої твор-
чості в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповід-
нику Михайла Коцюбинського, Арт-клубі, Палаці дітей та юнацтва, 
міських лікарнях. У майстрині багато робіт, виконаних з викорис-
танням таких технік, як хрест та болгарський хрест, гладь, мережка, 
рішельє та ін. Має велику талановиту родину, в якій вишивають усі 
— від старшого до молодшого. Окрім вишивки, захоплюється шит-
тям, в’язанням на спицях і гачком, кулінарією, багато читає.

На виставці — близько 60 вишитих картин майстрині, а та-
кож роботи її доньки Ірини Капирі та онучок Ксенії і Юліанни 
Чаусових. 
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