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Бліц-інформ

Мисттецька паннорамма

«На палаючому Сході» — 
книга про героїв АТО
Понад сто нарисів про українських патріотів вміщено у ви-

данні, створеному журналістами області. Презентація відбула-
ся до Дня Збройних Сил України. Враженнями від прочитаного 
ділилися герої розповідей, батьки загиблих. «Новітнім літопи-
сом героїзму» назвав видання його упорядник, відомий черні-
гівський журналіст Володимир Лисенко. На жаль, Володимир 
Іванович кілька днів не дожив до презентації і свого 66-ліття. 

Книга вийшла в рамках обласної Програми підтримки 
книговидання Чернігівщини, за кошти обласного бюджету. 

Слухачі безкоштовних курсів 
української мови — 
дітям та бійцям АТО
Усе більшої популярності набувають у Чернігові безко-

штовні курси української мови, які веде при обласній біблі-
отеці ім. Короленка викладач Чернігівського технологічного 
університету, громадська активістка Людмила Зіневич. Слу-
хачі курсів готують подарунки для дітей, що живуть у прифрон-
товій зоні, та бійцям на передову.

Волонтерам-початківцям допомагають досвідчені май-
стрині. Зокрема, Алла Малько навчила жінок робити зайчиків 
і янголів. А волонтер Тетяна Леп’явко вже й сама може чима-
ло розповісти про обереги й ляльки-мотанки. 

Крім сувенірів, до свята Миколая волонтери підготували 
печиво, консервацію. Серед подарунків — і українські книги. 

Чернігівські діти також беруть участь у привітанні бійців 
— написали цілу гору листівок. Нині волонтери відправляють 
подарунки на Схід, бійцям АТО. 

Чернігів, купуй рідне! 
У місті проходить акція «Чернігів, купуй рідне!», щоб при-

вабити покупців до товарів місцевих виробників.
До неї долучився і Чернігівський хлібокомбінат. Говорить 

Наталія Парасюк, начальник виробничої лабораторії: «Ми ви-
робляємо хліб житньо-пшеничний за традиційною технологі-
єю на рідких житніх заквасках. Він виготовлений за старовин-
ною технологією».

На відміну від хліба з інших міст, продукція Чернігівського 
хлібокомбінату опиняється на полицях магазинів за 1 – 2 го-
дини після виготовлення.

Ірина Телькун, головний економіст хлібокомбінату:  «Наше 
підприємство кожного дня перераховує 10 тисяч гривень по-
датків у місцевий бюджет, на місяць — це 300 тисяч гривень. 
Ці кошти спрямовують на ремонти в садочках, школах, лікар-
нях, будівництво й ремонти доріг тощо».

Окрім звичного чорного, білого хліба й батонів, на комбі-
наті виготовляють хліб з льоном, гірчичною олією або насін-
ням соняшнику. 

Виставки в обласній бібліотеці 
ім. В. Короленка 
Про В’ячеслава Чорновола
«Борець за свободу України» — під такою назвою в Центрі 

правової інформації експонується книжкова виставка, при-
свячена 80-річчю від дня народження визначного громад-
сько-політичного діяча В’ячеслава Чорновола.

Про захист чорнобильців
У бібліотеці експонується книжкова виставка «Статус та 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи». Представлені законодавчі докумен-
ти, ухвалені з метою посилення соціального захисту постраж-
далих унаслідок аварії на ЧАЕС громадян, монографії, збірники 
до роковин Чорнобильської трагедії, спогади учасників подій.

Кримінальні справи 
за підкуп виборців
У чотирьох територіальних громадах проходить виборча 

кампанія, вибори тут відбудуться 24 грудня. 
12 грудня до поліції звернулися жителі Борзнянського й 

Городнянського районів, які повідомили щодо фактів підкупу 
виборців з боку їхніх опонентів.

За обома фактами поліція Борзнянського й Городнянсько-
го відділень Нацполіції відкрила кримінальні провадження за 
ч. 1 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця), 
розпочато досудові розслідування. Санкція цієї статті передба-
чає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на 
строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

Пам’яті 
Миколи Турківського

У Прилуках на 81-у році життя помер 
відомий український письменник Микола 
Турківський, лауреат обласної літератур-
но-мистецької премії ім. М. Коцюбинсько-
го. Він народився в Линовиці на Прилуччи-
ні, останні 46 років мешкав у Прилуках. Пра-

цював художником-оформлювачем. Видав близько півсо-
тні книг поезії, прози, в тому числі для дітей, чимало творів із 
  власним художнім оформленням. 

Пограбовано могилу 
Михайла Коцюбинського — 

вкрадено його погруддя
У Чернігові в ніч на 18 грудня з могили Михайла Коцюбинського 

на Болдиній горі невідомі вкрали бронзове погруддя письменника. 
Інформація до правоохоронців надійшла вранці 18 грудня. На міс-

ці події працювала слідчо-оперативна група.
Михайло Коцюбинський був похований 1913 року.
17 вересня 1930 року на могилі письменника встановлено пі-

рамідальний чотириступінчастий монумент із сірого граніту. Новий 
пам’ятник — бронзове погруддя на прямокутному постаменті — спо-
рудили 1955 року.

«Розумовські 
зустрічі»

Про шляхи підвищення професіоналізму служ-
бовців органів влади, децентралізацію, історичний 
досвід діяльності владних інституцій йшлося під час 
VI міжнародної конференції «Розумовські зустрічі», 
що відбулася в Чернігівському центрі перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації кадрів. Захід був ор-
ганізований Сіверським центром післядипломної 
освіти спільно з Сіверським інститутом регіональ-
них досліджень за підтримки Фонду Ганса Зайде-
ля, за сприяння облдержадміністрації та обласної 
ради.

У конференції взяли участь керівники місце-
вого самоврядування, науковці з Чернігівщини, ін-
ших областей України, а також гості з Польщі та Ні-
меччини. Учасники заходу відвідали Батуринську 
об’єднану територіальну громаду, ознайомилися з 
її роботою. 

Збірник за підсумками попередньої зустрічі
Четвертий номер щорічного збірника наукових 

праць «Розумовські зустрічі» вийшов у Чернігові. У 
його основі — матеріали доповідей міжнародної 
конференції «П’яті «Розумовські зустрічі», що про-
ходила в Чернігові 1 – 2 грудня 2016 р., напрацю-
вання фахівців з теорії та практики у сфері розви-
тку державної служби і місцевого самоврядування. 

Cпівзасновниками видання є Сіверський центр 
післядипломної освіти, Інститут законодавства 
Верховної Ради України, Дніпропетровський регі-
ональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Пре-
зидентові України та Сіверський інститут регіональ-
них досліджень.

Випуск наступного номера збірника заплано-
ваний за результатами міжнародної науково-прак-
тичної конференції «VI «Розумовські зустрічі», яка 
відбулася в Чернігові 14 – 15 грудня 2017 р. 

Музичний рекорд 
Академічний камерний хор імені Бортнянського Чернігівського  

філармонійного центру виступив у Вінниці на Першому всеукраїнсько-
му фестивалі хорових колективів імені Миколи Леонтовича, присвяче-
ному 140-річчю від дня народження композитора.

Протягом трьох днів на фестивалі прозвучало 100 його творів. У 
концертах брало участь 1,5 тисячі виконавців із 40 аматорських і про-
фесійних хорів. Ця музична подія була зафіксована як рекорд України 
в категорії «масові заходи».

Виставка корифеїв 
ткацької й гончарної справи 

Ткацтвом і гончарством наші предки займалися сотні років тому. 
Митці, які розвивали ці старовинні види декоративно-прикладного 
мистецтва, були і є й на Чернігівщині. Виставка робіт Михайла Дени-
сенка та Сергія Нечипоренка відкрилася в обласному художньому му-
зеї.

Гончар Михайло Денисенко, якому нині виповнилося б 100 років, 
і Сергій Нечипоренко, майстер ткацької справи, дружили, співпрацю-
вали. Михайло Денисенко все життя займався розвитком гончарства. 
Сергій Нечипоренко виріс на Коропщині, де було дуже розвинуте тка-
цтво, якому він і присвятив усе своє творче життя. 

Сольний концерт Дениса Жданова 
У рамках творчого проекту «Фортепіанний абонемент» із сольним 

концертом у залі філармонійного центру виступив чернігівський піа-
ніст Денис Жданов. Участь у міжнародних конкурсах, фестивалях та 
гастролі не дозволяють Денису частіше бувати в рідному місті. Тим 
паче, що другою домівкою для нього став Люцерн.

20 років тому на прохання директора музичної школи №1 Ольги 
Астаф’євої 9-річного Дениса до свого класу взяла педагог Валентина 
Данилова.

Починаючи з регіональних конкурсів юних піаністів, Денис Жданов 
дійшов до перемоги на міжнародних конкурсах у Польщі, Іспанії, Іта-
лії, Фінляндії. Виступав сольно та з оркестрами в Україні, Грузії, Євро-
пі, Китаї, Південній Африці. Записав за кордоном два компакт-диски.

 У виконанні Дениса чернігівці почули твори Гайдна, Брамса, Пага-
ніні, Шумана та сучасного угорського композитора Лігеті.

Футбольна 
Чернігівщина-2017

Вихованці дитячих футбольних шкіл, тренери, 
меценати, професійні футболісти й аматори, ве-
терани футболу, спортивні журналісти та вболі-
вальники зібралися в обласному філармонійно-
му центрі на свято «Футбольна Сіверщина-2017».

«Щодо розвитку футболу в області зроблено 
багато. Збудовано дванадцять футбольних май-
данчиків зі штучним покриттям, і це не враховуючи 
чудового стадіону в районі ЗАЗу, який збудовано за 
приватні кошти. На наступний рік вибрано дванад-
цять районів, де теж будуть збудовані сучасні май-
данчики зі штучним покриттям», — сказав Валерій 
Куліч, голова обласної державної адміністрації.

Головне досягнення — виступ чернігівської 
«Десни» у чвертьфіналі Кубка України. Головний 
її тренер Олександр Рябоконь визнаний кращим 
тренером року.

Отримали свої нагороди й переможці чемпі-
онату області з футболу серед команд вищої ліги 
2017 року. Чемпіоном став ФК «Агродім» Бахма-
ча, друге і третє місця вибороли ФК «Ніка» та ФК 
«Чернігів». У першій лізі переможцем став ФК 
«Борзна», друге і трете місця посіли ФК «Бобро-
виця» та ФК «Бахмач».

Нагороди отримали гравці команди «Вете-
ран – Десна Чернігів», які перемогли в чемпіо-
наті України з футзалу серед ветеранів віком 60 
років і старші.

Нагороджені також меценати, тренери, спор-
тивні журналісти.

Фермер вирощує  
новорічні сосни для України 

Село Томашівка Ічнянського району з населенням менше двох-
сот жителів. Фермер Володимир Федан став ініціатором оригіналь-
ного бізнесу — вирощування новорічних сосен, які називає винят-
ково різдвяними.

Вирощують у господарстві звичайну і кримську сосну на пло-
щі близько 100 гектарів. Від ялинок відмовились, оскільки в нас 
більш популярна саме сосна. Вона довше в хаті не обсипається. І 
сосна росте швидше — 7 – 8 років, а ялинка — 10 – 12.

Обрали цей бізнес 17 років тому через погані землі, які не дава-
ли можливості займатися традиційним рослинництвом. 

Володимир Федан за професією агроном, а за покликанням 
— новатор. Він розповідає: «Коли я організував тут фермерське 
господарство, воно було банкротом, бо тут бідні піщані землі. Сіяв 
жито, овес — були такі роки, що навіть не молотив. Потім як експе-
римент спробував оце — вдалося».

Сьогодні томашівці стали одними з найбільших приватних ви-
робників різдвяної сосни в Україні. 

Продажі хоч і сезонні, проте робота триває цілий рік. Крім виса-
джування, вирубки, сортування та ув’язування, влітку постійно охо-
роняють від пожеж і формують крону, обрізаючи її. 

Реалізують фермери новорічних красунь виключно оптом — пе-
реважно по 50 гривень. До речі, місцеві мешканці з дозволу мають 
можливість самостійно цілком безкоштовно вирубати собі дерево.
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