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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або кошта-

ми на підтримку діяльності Чернігівського  благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Обрано переможця 
конкурсу логотипа до 
нового свята — Дня Десни
18 учасників надіслали близь-

ко 30 оригінальних емблем. Пере-
можцем визнано 23-річного чер-
нігівця, веб-дизайнера Костян-
тина Басанця. 

Нагородження перемож-
ця відбудеться під час святку-
вання Дня Десни, 8 вересня. 

Триває ще конкурс «Дес-
на в об’єктиві» — краще фото річки (до 15.08.2018). 
Роботи приймають на електронну адресу: 
dbuvr.zmi@gmail.com. 

Змагаються лісівники
Спартакіада працівників державних підприємств 

обласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства відбулася на базі дитячо-юнацької школи олім-
пійського резерву. Команди представляли всі 12 держ-
лісгоспів області. 

Змагалися у восьми видах спорту: з волейболу, мі-
ні-футболу, настільного тенісу, стрільби з пневматичної 
гвинтівки, шашок; у традиційно лісівничих конкурсах: 
розпилювання колоди, метання сокири й перетягуван-
ня каната.

Перше місце виборола команда Семенівського 
держлісгоспу, друге — Борзнянського, третє — Корю-
ківського.

Спартакіада стала відбірковою перед XVII Між-
народною спартакіадою лісівників, яка відбудеться 
в Гомелі.

Корюківка: краєзнавчий 
маршрут — 361 кілометр 
на велосипедах!
У Корюківській об’єднаній територіальній гро-

маді відбувся святковий велопробіг. Організатори й 
учасники присвятили його 361-ій річниці від дня за-
снування міста Корюківки й подолали, відповідно, 
361 кілометр мальовничими місцями Чернігівщини.

Щоразу велопробіг набирає обертів, збільшу-
ючи кількість охочих долучитися до активного до-
звілля. До місцевих велолюбителів приєдналися 
спортсмени з Чернігова та інших районів області. 
Упродовж трьох днів учасники відвідали Сновськ, 
Городню, Ріпки, Мену, Березну, Седнів. Зупинялися 
в комплексі «Голубі озера» на Ріпкинщині.

Традиційно крутив педалі разом з іншими й го-
лова Корюківської ОТГ Ратан Ахмедов.

Відважний вчинок 
молодої дівчини

13-річна Ірина Петра-
шенко приїхала в село Ста-
рий Биків Бобровицького 
району на канікули. Коли по-
бачила, що в місцевому став-
ку тоне дитина, без вагань 
стрибнула у воду. Тіло дитини 
вже пішло на дно, тож їй до-
велося пірнути, аби побачи-
ти малюка і вхопити його. 

Дорослі надали хлопчи-
ку першу медичну допомогу 
— зробили штучне дихан-
ня і масаж серця. До приїз-
ду лікаря дитина вже опри-

томніла. Малюка забрали до Бобровицької районної 
лікарні. Понад добу Данило разом з мамою перебува-
ли під наглядом медичних працівників. На щастя, все 
обійшлося.

Маленький Данило Рудий ще не розуміє, що ця ді-
вчина стала для нього янголом-охоронцем. Проте це 
добре розуміють його батьки — Анастасія і Олександр. 
Вони не втомлюються дякувати юній рятувальниці.

Іринка вже не вперше рятує іншим життя. У де-
сять років витягла з води свою однокласницю, яка під 
час відпочинку на озері раптом почала тонути. Торік 
 дівчина  врятувала життя на рік молодшому хлопчику. 

Літературно-мистецька панорама

Відбулася прес-конференція, присвяче-
на проведенню унікального щорічного фес-
тивалю «Mamont fest» у селі Оболоння Ко-
ропського району. Про фестиваль розповів 
його головний організатор Дмитро Селян-
ський (на фото) — поет, співак, фіналіст те-
лепроекту «Голос країни». 

Це вже третій фестиваль «Mamont fest-
2018», який відбудеться 3 – 4 серпня в 
Мезинському національному природному 
парку України під назвою «Ігри кромань-
йонців».

Майже 20 тисяч років тому тут існувала 
Мезинська стоянка первісних людей, осно-
вним заняттям яких було полювання на ди-
ких тварин, зокрема на мамонтів. У 1908 
році на цьому місці виявили поселення кро-
маньйонців доби пізнього палеоліту, зна-
йшли залишки жител, що будували з кісток 
мамонтів. Нині на місці стоянки діє археоло-
гічний музей.

Надзвичайну цінність мають знахід-
ки творів найдавнішого мистецтва — 
орнаментовані статуетки з бивня ма-

монта, фігурки тварин, меандрові брас-
лети, цілий набір музичних інструментів 
з кісток тварин. На території залишили-
ся давні дуби, одному з них — близько 
800 років.

На фестивалі будуть розташовані такі 
об’єкти: стилізоване поселення мисливців 
на мамонтів; кроманьйонська кухня; міс-
течко митців з художників, різьбярів по де-
реву, гончарів, гітаристів, бітбоксерів, які 
постійно проводитимуть майстер-класи; 
фотозона; виставка скам’янілостей; дитя-
чий майданчик з аніматором.

Фестиваль сприятиме розвитку туризму 
міжнародного рівня. Також метою є лобію-
вання історико-культурного значення Чер-
нігівщини.

Як доїхати до села Оболоння? Курсує 
автобус Чернігів – Оболоння. Автомобілем 
від Чернігова через Сосницю до Оболоння 
— 124 км.

Запрошує «Мамонт-фестиваль»

У 2008 році кілька мінських 
фотографів, учнів школи й учас-
ників студії, заснованої Арка-
дієм Бірілком, відкрили в му-
зеї Адама Міцкевича у м. Ново-
грудок невелику виставку — за 
мотивами зйомок під час кос-
тюмованих фестів лицарських 
клубів. Виставка отримала на-
зву «Недитячі ігри». 

Після цього, вже під рядом 
інших назв, виставку, присвя-
чену подвигу наших предків під 
Грюнвальдом, постійно допо-
внювали, вона експонувалась 
у Мінську, Несвіжі, Речиці, Но-
вополоцьку, Бресті, Браславі, 
Чернігові та Москві. Нині ви-
ставку присвятили пам’яті Ар-
кадія Бірілка, засновника Фото-
АртСтудії. 

Аркадій Аристархович Біріл-
ко (1944 – 2018) народився в 
Краснодарі. Від 1947 року жив 
у Мінську, де закінчив радіотех-
нічний інститут. Працював інже-
нером, науковцем, фотохудож-
ником на кіностудії «Білорусь-

фільм», фотокореспондентом у 
журналах і газетах, доцентом 
кафедри фотожурналістики. Ла-
уреат міжнародних виставок ху-
дожньої фотографії. 

На цій виставці представле-
ні роботи Віталія Раковича, Кос-
тянтина Мельника, Артура Гапа-
новича, Альфреда Мікуса, Во-
лодимира Блінова, Олександра 
Володька та Аркадія Бірілка. 

Грюнвальдська битва — 
най масштабніша битва XV сто-
ліття і всього Середньовіччя. 
Ця битва, що сталася 15 лип-
ня 1410 року, докорінно змі-
нила середньовічну Європу. 
Об’єднана армія білорусів, ли-
товців, поляків, українців і росі-
ян розгромила під Грюнвальдом 
військо тевтонських лицарів. 

Виставка «Залізна гра» — 
це спроба реставрувати ті да-
лекі події через фантазії фото-
художників. Це не тільки краси-
ві картинки, а й гімн лицарству, 
спроба висловити прихильність 
руху лицарства в Білорусі, на-

самперед численним лицар-
ським клубам, які реставру-
ють події давно минулих днів. 
Уже більше двадцяти років бі-
лоруські лицарські клуби бе-
руть активну участь у віднов-
ленні озброєння, обладунків, 
одягу, реконструкції пере-

можних битв наших предків. 
Нещодавно виставку «За-

лізна гра» відкрили в Черні-
гівській міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського. Органі-
затори її — фотоклуб «Пре-
красне поруч» при бібліотеці 
та галерея «Фотомистецтво» 
(Мінськ).

Фотовиставку можна 
відвідати з 10.00 до 17.30 
щодня, крім середи.

Фото Костянтина Мельника 

16 липня, в річницю проголошення Де-
кларації про державний суверенітет Укра-
їни, у великій читальній залі Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліоте-
ки ім. В. Короленка відбулося відкриття «Ку-
точка духовної літератури». Фонд бібліотеки 
поповнився новими виданнями на духовну 
тематику. Книги були зібрані за ініціативи та 
сприяння голови облдержадміністрації Ва-
лерія Куліча й за допомоги громадської ор-
ганізації «Українська ініціатива».

Голова Чернігівської ОДА В. Куліч за-
значив на урочистостях: «Відкриття в біблі-
отеках таких духовних куточків має на меті 
донести до молоді нашу велику історію. Тут 
представлені книги не тільки християнсько-

го, право-
славного на-
прямку, а й 
інших релі-
гійних куль-
тур. Тому що 
наша країна 
є багатокон-
фесійною».

Є в с т р а -
тій, архієпис-
коп Черні-
гівський та 
Ніжинський 

УПЦ КП (на фото), наголосив, що кожен 
громадянин нашої держави вільний оби-

рати свою віру, також і читач має право 
вибору.

Керівник інформаційної реінтеграції 
Донбасу та Криму Міністерства інформа-
ційної політики Віктор Литвинов зазначив: 
«Надання автокефалії Українській церкві — 
це факт історичної справедливості. Коли є 
ініціатива губернатора зі створення джере-
ла духовності, коли є допомога від ГО «Укра-
їнська ініціатива», коли є розуміння в орга-
нах державної влади — саме так повинна 
працювати держава».

«Духовність і незалежність, духовність і 
суверенітет — вони невіддільно поєднані», 
— зазначив голова правління ГО «Україн-
ська ініціатива» Юрій Косенко. 

«Злагода» стала співочою 
душею України

14 липня на Полтав-
щині відбувся І Всеукра-
їнський фестиваль «Дже-
рела духовності». Метою 
його є розвиток професій-
ного та аматорського мис-
тецтва, збереження й по-
пуляризація народних пі-
сень та обрядів.

Народний аматор-
ський фольклорний автентичний ансамбль «Злагода» із села 
Мирне, що на Бобровиччині, переміг у найпрестижнішій номі-
нації «Співоча душа України».

«Ми виконали дві обрядові пісні — весільну й купальську. І 
серед 37 колективів з різних куточків України стали переможця-
ми, — говорить художній керівник «Злагоди» Олена Ковальчук.

Цього року — десятирічний ювілей, як колектив став на-
родним. 

«Злагода» щиро дякує Герою України, відомому аграрію 
Леоніду Яковишину, який допомагає транспортом і пальним 
для гастролей.

Концерт до 80-річчя 
Володимира Висоцького

День народження поета, співака й актора Володимира Висоцького — 
25 січня. Проте ювілейні заходи на честь митця тривають. Згадали Воло-
димира Семеновича і 25 липня 2018 року — на 38 роковини його перед-
часної смерті. Цього дня в Чернігівському обласному філармонійному цен-
трі відбувся пам’ятний концерт за участі солістів центру. Прозвучали твори 
Висоцького у виконанні заслужених артистів України Олега Подольського, 
Володимира Гришина, заслуженої артистки естрадного мистецтва Украї-
ни Ніни Коцур. 

Своє бачення творчого спадку легендарного барда також продемон-
стрували лауреати міжнародних конкурсів «Андрій Дерзкий & СОMPANY», 
Іванна Подольська, В’ячеслав Петрик, Максим Пузан, В’ячеслав Мацвійко, 
Дмитро Обєдніков, Олександр Кропельницький і театр танцю «Екватор». 

Чернігівщина добре знає та цінує творчість Володимира Висоцького. 
Його вірші й пісні близькі та зрозумілі багатьом. Адже вони переповнені 
духом свободи, любов’ю до життя, несприйняттям брехні і зла. Тож не див-
но, що відзначити ювілей і згадати артиста зібралася повна зала його ша-
нувальників. Вони не лише палкими аплодисментами зустрічали улюблені 
пісні, а й самі нерідко підспівували солістам. 

Частину зібраних під час проведення концерту коштів організатори пе-
редадуть Чернігівському військовому госпіталю на потреби бійців, пора-
нених у зоні проведення ООС.

Саме тут Ірина 
врятувала життя 

дитини.

У бібліотеці ім. Короленка відкрито «Куточок духовної літератури»

На фотовиставці — древня Білорусь
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