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Спортивна ппанорама

Бібліотеки

Переможці 
регіонального 
конкурсу 
«Підприємець року 2018»
Цьогоріч незалежне журі визначило 

переможців у семи номінаціях. За номі-
націями переможцями стали: Прилуцький 
завод «Білкозин», ТОВ «Італтекс Меріно», 
ПП «Альтеп-Центр», ТОВ «Племінне госпо-
дарство «Бреч», ТОВ «ВТП «Облагропостач»,  
компанія «YO! Sweets» (за успішний старт 
підприємницької діяльності»), Яна Старі-
кова та СТО «Мотор» (за високі здобутки в 
підприємництві, що очолюється жінками).

99% усіх господарюючих суб’єктів у 
Чернігові — підприємства малого й серед-
нього бізнесу. Ним займається 28% пра-
цездатного населення — 58 тисяч осіб. 
У І півріччі 2018 року малим та середнім 
бізнесом сплачено 356 млн грн податків 
до бюджету міста. Це 61% від усіх надхо-
джень.

У Чернігові за останні 2 роки запрацю-
вали додаткові стимули для бізнесу, зокре-
ма: підприємствам-експортерам відшко-
довують до 50 тис. грн витрат за участь у 
виставково-ярмаркових заходах за кордо-
ном; для фізичних осіб-підприємців ІІ групи 
ставка єдиного податку зменшена з 20% 
до 18%; запущено інформаційну кампанію 
«Чернігів, купуй рідне!».

Демографічна 
ситуація 
На 1 липня чисельність населення об-

ласті, за оцінкою, становила 1013,6 тися-
чі осіб. Від початку року кількість жителів 
зменшилася на 6,5 тисячі.

У січні – червні на Чернігівщині 
з’явилися на світ 3427 малюків, з яких дві 
третини — в міських родинах. Частка ма-
люків, народжених жінками, які не пере-
бували в зареєстрованому шлюбі, стано-
вила 23%.

Від початку року в області померла 
9831 особа.

Населення Чернігова. На 1 липня чи-
сельність населення міста, за оцінкою, 
становила 288,9 тисячі осіб. Від початку 
року кількість жителів міста зменшилася 
на 482 особи. У січні – червні в обласному 
центрі народилися 1058 малюків. Кожен 
шостий малюк народився поза шлюбом.

За півріччя в місті померли 1824 особи.

Уперше відзначено 
День Десни
8 вересня в Чернігові вперше відзна-

чили День Десни.
Свято започаткувала державна уста-

нова — Деснянське басейнове управління 
водних ресурсів та громадська організа-
ція «За відродження Десни». До підтримки 
свята долучилася міська рада.

У сквері ім. Богдана Хмельницького 
розгорнули тематичну алею майстрів, ди-
тяче водне містечко. У програмі були май-
стер-класи на річкову тематику, досліди під 
мікроскопом, аніматори, аквагрим, ART-
сушка дитячих малюнків, фотозона, кон-
цертна програма «Десно моя синьоока».

Підбили підсумки конкурсу «Десна в 
об’єктиві». Обрали кращі фото зі 150-ти по-
даних на конкурс від 45 професіоналів і 
фотолюбителів.

Для учнів 2 – 4-х класів провели екс-
курсію на теплоході по Десні. Учням у до-
ступній формі розповіли про річку, її тва-
ринний і рослинний світ, закликали дбай-
ливо ставитися до водойм.

На базі дитячо-юнацької спортивної 
школи №1 міської ради пройшли змагання 
з веслування на човнах «Дракон». 

Організатори обіцяють, що День Десни 
стане щорічним.

Завершилася тривала ре-
конструкція алеї в центрі Черні-
гова, що називалася Алеєю Ге-
роїв. Напевно, їй невдовзі да-
дуть нову назву. Адже так на-
звали кілька десятиліть тому, в 
радянські часи, бо тут були вста-
новлені пам’ятники «героям», 
але комуно-тоталітарного режи-
му. Ось ці персонажі: Юрій Коцю-
бинський, Примаков, Антонов-
Овсієнко, Щорс, Подвойський, 
Крапив’янський. Одна з публі-
кацій у нашій газеті називалася 
«Алея героїв, катів, жертв?». Бо 
ці діячі, вірна опора тоталітарної 
системи, потім стали і її жертва-
ми, знищуючи одне одного. Але 
перед цим були катами, на руках 
яких — кров незліченних жертв з 
нашого народу. 

Їхні погруддя з постаментів 
патріоти знесли ще понад 4 роки 
тому, невдовзі після Майдану і ще 
за рік до ухвалення парламентом 

законів про декомунізацію. Од-
нак самі п’єдестали, з підписами, 
чомусь стояли в центрі міста, під 
вікнами обласної державної ад-
міністрації, ще не один рік і в пе-
ріод декомунізації. Потрібна була 

реконструкція алеї, щоб їх наре-
шті прибрати. Заодно тут не стало 
і пам’ятників героям війни Кирпо-
носу й Сеньку, вони не підпадали 
під декомунізацію, їх зараз просто 
перенесли в більш підхоже місце.

А щодо назви алеї, тут тут на-
прошується непоганий варіант 
— Катерининська алея. Адже 
вона з’єднує центральну Красну 
площу міста й вулицю, яка прохо-
дить перед шедевром церковної 
архітектури України — Катери-
нинською церквою.

Реконструкція тут почалася 
ще торік. На неї витратили близь-
ко 30 мільйонів гривень з місь-
кого бюджету. Головні зміни такі. 
Демонтовано 4 старі прямокутні 
фонтани й на їхньому місці спо-
руджено 3 круглі. Повністю за-
мінена вкрай побита плитка до-
ріжок. У парковій зоні поміж де-
ревами прокладено й вистелено 
плиткою нові доріжки, зроблено 
клумби. Оновлено клумби й по 
центру алеї. Встановлено нові 
красиві лави й ліхтарі.

Урочисте відкриття оновле-
ної алеї відбувається нині, до 
Дня Чернігова. 

Стадіон 
ім. Гагаріна 
приймають

у комунальну 
власність міста

За це проголосували де-
путати Чернігівської місь-
кої ради. Стадіон передали 
з комунальної до державної 
власності 2009 року. З вихо-
дом «Десни» до прем’єр-ліги і 
проведенням тут матчів ліги 
постало питання вкладати 
кошти в інфраструктуру ста-
діону.

Міський голова В. Атро-
шенко ініціював і вже кіль-
ка місяців веде переговори 
з Міністерством молоді та 
спорту про повернення ста-
діону у власність чернігів-
ської громади. Там погоджу-
ються за умови збереження 
об’єкта як бази олімпійської 
підготовки відповідно до ви-
мог Міжнародної асоціації 
легкоатлетичних федерацій. 
Місто таким чином підтри-
має спорт, і не лише футбол.

Депутати обговорюва-
ли додаткові витрати з бю-
джету на відновлення інф-
раструктури стадіону. Далі 
Кабмін має ухвалити рішен-
ня про передачу об’єкта з 
державної в комунальну 
власність.

Професійне свято бібліоте-
карі відзначають 30 вересня. 
Програма заходів в обласній бі-
бліотеці ім. Короленка:

24 – 30 вересня
Екскурсії для читачів (усі 

фонди відкриті);
безкоштовний запис до 

бібліотеки;
акція «Подаруй бібліотеці 

книгу».
26 вересня
Краєзнавча вікторина «Чернігів 

мій, прийшов ти зі століть!» 13.00. 
Виставка картин Тетяни Ба-

женової. 14.00.
Рідкісні й давні видання з 

фондів бібліотеки. 15.00.
«Салон краси». Майстер-

клас «Мистецтво макіяжу», «Ча-
рівна зачіска». 15.00. 

27 вересня
Початок святкових заходів 

— об 11.00:

урочисті збори друзів бібліо-
теки;

підбиття підсумків облас-
ного фотоконкурсу «Життя як 
книга».

Засідання клубу «Deutsch 
mit spass» — «Німецька із задо-
воленням». 18.00.

29 вересня
Засідання клубу «Italica»: 

«Про бібліотеки італійською». 
15.00.

30 вересня
Засідання клубу «Спілкує-

мось англійською». 15.00.
Виставка «Бібліотека — це 

не тільки книги». Ресурси, отри-
мані Центром «Вікно в Америку» 
за підтримки Посольства США в 
Україні. 

Ласкаво просимо! Чернігів, 
проспект Миру, 41. Тел.: (0462) 
69-71-97.

Так називався обласний семі-
нар бібліотекарів, проведений у 
Сновську на базі районної бібліо-
теки.

Інна Аліференко, директор об-
ласної бібліотеки ім. В. Королен-
ка, зазначила, що бібліотеки мають 
бути активними, повинні пропагу-
вати себе, знаходити взаєморозу-
міння з владою. 

Про історію становлення Снов-
ської центральної бібліотеки, життя 
в громаді розказала директор ЦБС 
Ніна Мокросноп. Попри проблему 
фінансування бібліотек, креатив-
ні та кмітливі бібліотекарі активно 
співпрацюють з іншими закладами 
культури, організовують конкурси, 
квести, книжкові виставки. 

Про інформаційний вісник 
«Мринська громада» розповів бі-
бліотекар Мринської бібліотеки 
Хайдар Джуламанов. Близько семи 

років силами і коштом працівни-
ків бібліотеки, членів літературно-
го клубу та за підтримки сільської 
ради видають газету. Сьогодні це 
періодичне видання на шістнадцять 
сторінок, яке інформує про життя 
не лише села, а й громади в ціло-
му, популяризує творчість земля-
ків. Також Мринська бібліотека го-
тує до видання книги: «Видатні осо-
би Мрина», «Книга пам’яті», «Книга 
рекордів Мрина», планують видати 
й «Енциклопедію села Мрин».

Інна Дудко, директор Менської 
райбібліотеки, поділилася про-
блемами закладу, що став заруч-
ником децентралізації (працівни-
кам кілька місяців не виплачува-
ли зар плати), адже двоповерхова 
будівля в центрі — «ласий шматок» 
для чиновників. Невідомою зали-
шається доля бібліотеки й наступ-
ного року.

Алея оновлена

Трансформація бібліотек 
в умовах об’єднаних громад

Всеукраїнський день бібліотек

«Десна»: перша 
домашня перемога

Ч е м п і о н а т 
України з футбо-
лу, прем’єр-ліга. 
8 тур. 14 верес-
ня. Чернігів, ста-
діон ім. Гагаріна. 
«Десна» — «Ар-
сенал Київ» — 
1:0. 

М’яч на 8-ій 
хвилині забив 

Артем Фаворов. 
Потім весь перший 

тайм наші атакували, 
але більше забити не змогли — реаліза-
ція моментів усе ще не на висоті. Проте 
й не пропустили, вперше на своєму полі. 
Другий тайм пройшов у рівній боротьбі, 
очевидно, тому, що «Десна» збавила обер-
ти. Навряд чи просто грала на утримання 
рахунку, бо реально могла й пропустити. 
Зазвичай другі тайми наші грають слаб-
ше від перших. Мабуть, не вистачає сил, 
досвіду, може, просто гравців, щоб весь 
матч грати в такий швидкісний, гострий, 
комбінований футбол, як грають у першо-
му таймі. 

Після цієї перемоги «Десна» одразу 
піднялася до верхньої частини турнірної 
таблиці. Але в наступному турі — непро-
сте випробування. Уперше наші грати-
муть у прем’єр-лізі в столиці. У неділю, 23 
вересня, — матч у гостях проти київсько-
го «Динамо». Початок — о 17.00. Їдьмо на 
матч або дивімося його по телеканалах 
«Футбол-1» чи «Футбол-2». Уболіваймо за 
«Десну»! 

А
Поті

тайм

Олена Костевич — чемпіонка 
світу з кульової стрільби

Олімпійська 
чемпіонка з ку-
льової стрільби, 
чернігівка Олена 
Костевич на чем-
піонаті світу в ко-
рейському місті 
Ченгвон здобула 
«золото» у стріль-
бі з пістолета на 
дистанції 25 м.

Разом зі званням чемпіонки Олена здобула путівку на 
Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Спортивна гордість Чернігова
Переможці й призери чемпіонатів світу та Євро-

пи, які прославляють наше місто та Україну далеко за 
її межами, зібралися напередодні Дня Незалежності 
України в залі Чернігівської міської ради. Міський голо-
ва В.Атрошенко вручив грошові нагороди спортсменам 
і тренерам.

Їх отримали: переможці й призери чемпіонатів світу і 
Європи з кікбоксингу Роман Власенко, Сергій Лисюк, Са-
дай Алієв, Влада Кухаренко, Сергій Кужельний, Микита 
Кривоус, Єгор Кривоус, Володимир Клюпа, Кирило Мазко, 
Олександра Скирда, Максим Лисиця, Захар Ліхіна, Михай-
ло Єрко, а також їхні тренери Андрій Кужельний, Юрій Си-
доренко, Юрій Єрмілов, Володимир Антонов, Роман Луда-
нік, В’ячеслав Іваненко; переможці й призери чемпіонату 
Європи з козацького двобою Богдан Хмара, Данило Коз-
лов, Тетяна Морщак, Олексій Журавель, Владислав Глє-
бов, Максим Нікітін, Микола Шунько, Гліб Книр, Єгор Мак-
сименко, Андрій Йовчик, Кенан Алескеров; тренери Мак-
сим Мочалов, Олег Пищенко, Юрій Бурнацев; Олексій Ні-
женко — бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби 
самбо.

User
Прямоугольник


