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Спортивна ппанорама

Прокуратура області 
у 2017-му
У прокуратурі підбили підсумки роботи 

2017 року.
Прокурор області Володимир Комашко роз-

повів про основні показники за рік. Рівень зло-
чинності в області зменшився на 5,5%, у тому 
числі тяжкі злочини — на 16,3%. Розкрито 6,5 
тисячі кримінальних правопорушень. Викри-
то 5 організованих злочинних груп. До суду на-
правлено 3 обвинувальні акти стосовно 3 осіб 
про кримінальні правопорушення в бюджетній 
сфері та 1 — стосовно 2 осіб у земельній.

На дві третини зросла кількість направле-
них до суду протоколів про адміністративні ко-
рупційні правопорушення (153 проти 92). 

Повернули й запобігли незаконному відчу-
женню більш ніж 10 тисяч га земель, що майже 
вдвічі більше, ніж торік, та є одним з найвищих 
показників у державі.

Видано понад 58 тисяч 
закордонних паспортів 
і 30 тисяч внутрішніх 
ID-карток
Як повідомляє Управління міграційної служ-

би області, отримати біометричний закордонний 
паспорт можна тепер у будь-якому районному 
центрі області. За 2017 рік отримали їх по облас-
ті 58 496 осіб — удвічі більше, ніж 2016-го. Також 
за рік видано 30 тисяч внутрішніх паспортів у ви-
гляді ID-картки. Їх отримують сьогодні з 14 років.

В області проживає майже 7 тисяч інозем-
них громадян, їх кількість зростає. Український 
паспорт після впровадження «безвізу» став ці-
кавим для іноземців, за рік подано 520 заяв на 
отримання українського громадянства — на 
60% більше порівняно з 2016 роком.

У районних центрах, зокрема Бобровиці, 
Куликівці, Козельці, менше черг на отримання 
паспорта, і такі можливості активно викорис-
товують чернігівці й навіть кияни.

 

Навіщо потрібні 
стандарти до якості 
продукції та послуг?
Дводенний семінар «Реалізація вимог ЄС 

щодо технічного регулювання в Україні (аграр-
ний сектор, харчова промисловість, туризм)» від-
бувся днями в Чернігові. У семінарі взяли участь 
представники більше 60 організацій з Чернігів-
щини, Київщини та Львівщини аграрного, турис-
тичного спрямування, підприємств з переробки 
сільгосппродукції, представники влади.

Виробництво сільгосппродукції, туристич-
на сфера залишаються найперспективнішими 
галузями для Чернігівщини. А одним зі шляхів 
виходу на міжнародні ринки є технічне регулю-
вання за вимогами ЄС. 

Учасники семінару ознайомлювалися з під-
ходами до технічного регулювання, які діють в 
аграрному секторі, харчовій промисловості, ту-
ристичній галузі в країнах ЄС.

Йшлося і про грантові програми ЄС для роз-
витку малих та середніх підприємств.

Житлово-комунальне 
господарство «добите», 
але потроху 
модернізується
Як і загалом в Україні, в нашій області ЖКГ 

великою мірою зношене і потребує значного 
оновлення. На переоснащення його за 2017 рік 
в області витрачено 426,5 мільйона гривень.

Зокрема, на ремонт багатоповерхівок, 
ліфтів з місцевих бюджетів та коштів підпри-
ємств пішло 43,2 мільйона гривень. На благо-
устрій населених пунктів з місцевих бюджетів 
— 294,3 мільйона гривень.

За два останні роки на 76 об’єктах бюджетної 
сфери проведено реконструкцію котелень, більшість 
з яких переведено на альтернативні види палива.

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, ро-
динам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на картку 
«Приватбанку» на ім'я Олександра Ясенчука: 
4149 6258 1049 1173.

482 особи з Чернігівської області мають 
стати до військової служби з цьогорічного 
весняного призову. З них до ЗСУ — 222, Нац-
гвардіі — 140, Держспецслужби транспорту 
— 80, Прикордонної служби — 40.

Призивають чоловіків, яким до дня від-
правлення у військові частини виповнилося 
20 років, і старших осіб, які не досягли 27-річ-
ного віку. Призов триватиме два місяці — кві-
тень, травень.

Не направлятимуть на службу осіб, які 
не мають базової загальної середньої осві-

ти, перебувають на обліку в органах внутріш-
ніх справ, зловживали алкоголем чи вживали 
наркотичні речовини та в яких під час призо-
ву виявлено захворювання згідно з визначе-
ним переліком.

Відстрочення від призову:
– за сімейними обставинами (непраце-

здатні батьки, дитина до 3-х років, двоє і біль-
ше дітей, вагітна дружина);

– за станом здоров’я (до одного року);
– для здобуття освіти (в усіх навчальних 

закладах з денною формою навчання, крім 

загальноосвітніх і ПТУ, — до 21 року, в інтер-
натурі, аспірантурі, докторантурі);

– для продовження професійної діяль-
ності (педагогічні з вищою освітою та медич-
ні працівники в сільській місцевості за умови 
повного навантаження, зареєстровані свя-
щеннослужителі, сільські, селищні, міські го-
лови, кандидати (доктори) наук, які працюють 
за цим напрямком, резервісти, працівники 
органів внутрішніх справ).

Призваних військовослужбовців строкової 
військової служби до участі в АТО не залучають.

Весняний призов

В обласній бібліотеці ім. В. Ко-
роленка відкрито цю виставку світ-
лин і документів за сприяння голо-
ви Міжнародної громадської орга-
нізації «Товариство німців України 
– «Відергебурт» Володимира Пінь-
ковського (Житомир).

Директорка бібліотеки Інна 
Аліференко зазначила, що з верес-
ня 2017 року до червня 2018 року 
в Україні відбувається українсько-
німецький рік мов, наголосила, що 
вже 26 років існує співпраця між 
Черніговом і містом-партнером 
з Німеччини Меммінгеном. Чита-
чі обласної бібліотеки можуть раз 
на тиждень відвідувати розмов-
ний клуб «Німецька із задоволен-
ням для початківців». У бібліотеці 
— 5 тисяч одиниць фонду німець-
кою мовою: книги, журнали, газети 
й електронні видання.

Мобільна виставка кілька мі-
сяців подорожує Україною.

Володимир Піньковський 

ознайомив з інформацією, пода-
ною на 24 стендах німецькою та 
українською мовами, яка охоплює 
період від Х ст. до 1939 року. Він 
подарував бібліотеці брошури, в 
яких вміщений увесь матеріал ви-
ставки.

Проректор Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» 
ім. Т. Шевченка, доктор історичних 
наук Володимир Дятлов, який ба-
гато років присвятив вивченню іс-
торії та культури німців в Україні, 
ознайомив з історією зв’язків нім-
ців з Черніговом та областю: «Нім-
ці зробили вагомий внесок у госпо-
дарство та культуру нашого краю».

Приєднався до привітань і го-
лова Чернігівської громадської 
організації «Німецький культурний 
центр «Взаємодія» Віктор Бальцер.

Протягом 17 років у Чернігові 
відбувається фестиваль німецької 
культури, названий на честь поета, 
підприємця та мецената Германа 

Пфайфера з Меммінгена. 
Автор проекту, режисер та ве-

дучий, заслужений діяч мистецтв 
України Олег Васюта прочитав 
вірш Генріха Гейне «Der Brief, den 
du geschrieben» («Ти пишеш, моя 
мила…») в перекладі чернігівця, 
заслуженого лікаря України Воло-

димира Фриза.
Чернігівщина має різноманіт-

ний склад населення, є громади 
німецька, польська, білоруська, 
грецька, єврейська, ромська, вір-
менська, грузинська та ін. В облас-
ній бібліотеці організовують пре-
зентації різних культур.

18 березня відновлюється чемпіонат України 
з футболу в першій лізі сезону 2017 – 2018 років. 
Як і у вищому дивізіоні, турнір проходить за форму-
лою «осінь – весна». Причому восени зіграно біль-
шу частину турніру, де виступають 18 команд: не 
лише перше коло з 17 турів, а й 5 матчів другого 
кола. Отже, залишилося всього 12 турів. Продов-
житься турнір з 23-го туру. Ось турнірна таблиця 
чемпіонату.

Нагадаємо, що напряму до прем’єр-ліги на на-
ступний чемпіонат виходить переможець першої 
ліги. Друга й третя команди проведуть стикові мат-
чі з двома невдахами прем’єр-ліги за право під-
вищитися у класі. Принаймні так починався чем-
піонат. Нині лунають голоси, що треба розширити 
прем’єр-лігу, бо наш вищий дивізіон скоротився до 
непристойної цифри у 12 команд. Якщо б розши-
рити бодай до 14-ти, тоді напряму можуть вийти до 
прем’єр-ліги три перші команди з першої ліги. Це 
було б дуже доречно для «Десни», зважаючи на її 
турнірне становище.

Від самого початку турніру впевнено лідирує 
столичний «Арсенал», який колись уже пограв у ви-
щому дивізіоні.  Утім, усе ще може змінитися. Усе-
таки 12 турів — можливість теоретично набрати 
аж 36 очок (перемога — це 3 очки), і хоч практично 
це мало реально, але боротьба буде запекла. 

Усі пам’ятають, що «Десна» в попередньому 
чемпіонаті зайняла почесне друге місце, що торік 
давало право напряму вийти до прем’єр-ліги. Але 
внаслідок організаційних прорахунків у клубі, а ще 
більше — футбольних інтриг, «Десна» не потрапила 
в еліту. Тепер завдання те саме. 

Однак прикрий спад восени ускладнив це за-
вдання. Три поразки поспіль, коли втратили одразу 
9 очок, необов’язкові нічиї замість перемог, у тому 
числі вдома, а це ще втрачені 2 очки в кожному та-
кому матчі. І ось наші на 5-му місці й випереджа-
ють харківський «Геліос» лише за різницею забитих 
і пропущених м’ячів. Проте вся боротьба попереду, 
і «Десна» налаштована рішуче. 

Із п’яти суперників «Десни», що в цій верхній 
частині таблиці, з двома команда вже зіграла во-

сени й матчі другого кола. Але з трьома з них ще зу-
стрінеться, і це будуть надважливі матчі. 

Щодо складу ко-
манди. Перше: в 
«Десни» залишається 
той самий головний 
тренер — Олександр 
Рябоконь (на фото). 
Чутки про його від-
ставку, заміну (чого, 
може, дехто б і ба-
жав, щоб «розвалити» 
команду) не справди-

лися. Олександр Дмитрович — один з кращих тре-
нерів українського футболу, визнаний кращим тре-
нером першої ліги за 2017 рік.

Зберігся й основний кістяк команди. Найбільш 
відчутна втрата — перейшов у «Геліос» один з ліде-
рів команди, півзахисник Євген Чепурненко, який 
відіграв у клубі не один сезон. Колишній гравець 
збірної України Денис Олійник теж залишив коман-
ду, втім, він і приходив торік лише на півсезону. Але 
й далі в команді — її беззмінний капітан, ветеран 
клубу Вадим Мельник, також наш чернігівець Пав-
ло Щедраков, Єгор Картушов, Олександр Філіпов, 
Олександр Волков. Радує, що після травми і пропу-
щеної осінньої частини чемпіонату відновився Де-
нис Фаворов, захисник, який нині є лідером бом-
бардирів команди, забивши 9 м’ячів, а також од-
ним з лідерів бомбардирів чемпіонату України. До 
нашої команди перейшов зі столиці його брат Ар-
тем Фаворов, добре відомий виступами в першій 
лізі. Є й ще ряд кваліфікованих новачків команди. 

Так що вболіваймо за «Десну»! А чернігівці це 
вміють і 25 березня дружно прийдуть на перший 
домашній матч улюбленців. 

Подаємо календар матчів «Десни» цієї весня-
ної частини турніру. Указані дата й суперник. 

Домашні матчі:
25 березня — «Авангард».
5 квітня — «Арсенал».
18 квітня — «Нафтовик».
28 квітня — «Кремінь».
6 травня — «Миколаїв».
19 травня — «Геліос». 
Матчі на виїзді:
18 березня — «Балкани».
1 квітня — «Жемчужина».
14 квітня — «Черкаський Дніпро». 
22 квітня — «Суми».
2 травня — «Оболонь-Бровар».
12 травня — «Інгулець».
Виїзні матчі «Десни» можна дивитися по Інтер-

нету, де клуб веде пряму трансляцію. 

Ігор Рептюх — 
олімпійський чемпіон 

Нещодавно в місті Пхенчхан у 
Південній Кореї завершилися зи-
мові Олімпійські ігри. Збірна Украї-
ни виборола лише одну медаль, хоч 
і золоту.

Днями там почалися зимові Па-
раолімпійські ігри — Олімпіада для 
людей з інвалідністю. Уже в перший 
день українська збірна здобула 5 
медалей, в тому числі золоту. І раху-
нок медалям поповнюється.

Серед 33-х наших спортсме-
нів двоє з Чернігівщини — лижни-
ки Ігор Рептюх і Дмитро Суярко. У 
перший день змагань Ігор Рептюх 
(на фото)  виборов у біатлоні брон-
зову медаль.  А в  понеділок він  
здобув перемогу в гонці на 20 кі-
лометрів.

Світовий рекорд 
Олени Костевич
О л і м -

п і й с ь к а 
чемпіонк а 
Афін-2004, 
черніг івк а 
Олена Кос-
тевич вста-
новила но-
вий світо-
вий рекорд 
з кульової 
стрільби. 

У кваліфікації чемпіонату Єв-
ропи з пневматичної зброї спортс-
менка у вправі ПП-3 набрала 583 
очки.

Крім золота Афін, Олена здобу-
ла дві бронзові медалі на Олімпій-
ських іграх 2012 року в Лондоні, зо-
лото й срібло на Кубку світу. 

В Н П З - П О

Арсенал 17 4 1 44 - 13 55

Полтава 16 2 4 39 - 14 50

Інгулець 13 6 3 30 - 12 45

Колос 13 2 7 26 - 17 41

Десна 12 4 6 38 - 15 40

Геліос 12 4 6 30 - 20 40

Виставка «Німці в Україні: історія і культура»

«Десна» починає весняну частину чемпіонату
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