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Бліц-інформ
Регіна Гусак нагороджена 
Грамотою Верховної 
Ради України
Відзначена за заслу-

ги в праці директор кому-
нального закладу «Черні-
гівський навчально-реа-
білітаційний центр № 2» 
для дітей з проблемами 
здоров’я Регіна Вікторів-
на Гусак.

Житло дітям-сиротам 
У Ладані Прилуцького району днями купують жит-

ло для дівчинки-сироти. 
На придбання житла та приміщень для розви-

тку сімейних форм виховання й забезпечення жит-
лом дітей-сиріт, осіб з їх числа для області 2018 року 
було передбачено понад 16,4 мільйона гривень. Бо-
бровицька, Варвинська, Вертіївська, Кіптівська, Ко-
марівська, Семенівська, Менська, Срібнянська ОТГ, 
а також Ріпкинська, Прилуцька, Талалаївська, Чер-
нігівська, Бахмацька, Борзнянська, Сновська РДА, 
Прилуцька та Чернігівська міські ради придбали 27 
помешкань для 28 осіб указаної категорії. Також ку-
плено житло для створення 4 дитячих будинків сі-
мейного типу (двох — у Чернігові, по одному — в міс-
ті Новгороді-Сіверському та Чернігівському районі). 
Днями мають бути придбані ще дві квартири.

Цього року для області в державному бюджеті пе-
редбачено на це більше 25 мільйонів гривень.

Для споживачів газу 
відкрили сьомий центр 
обслуговування
Напередодні Нового року в Бахмачі для клієнтів 

газових компаній відкрили сучасний центр обслуго-
вування. Відтепер майже 11,8 тис. споживачів газу 
райцентру та району мають змогу отримати якісні 
консультації та сервісне обслуговування.

Бахмацька філія стала сьомою в мережі центрів 
обслуговування ПАТ «Чернігівгаз», які працюють у 
форматі «відкритого простору». 

Відкриття центру дозволило досягти покриття 
якісним сервісним обслуговуванням 73% області. Те-
пер близько 261 тис. клієнтів газової компанії змо-
жуть приходити в нові модернізовані офіси. 

Окрім консультацій щодо розрахунків, в одному 
приміщенні є можливість вирішити питання технічно-
го характеру: видача технічних умов на підключення 
до систем газопостачання, погодження проектної до-
кументації, замовлення послуг з техобслуговування 
або ремонту газового обладнання тощо.

Фестиваль сала 
Напередодні Нового року в Чернігові відбувся 

фестиваль сала. З різних куточків області приїхали 
сільські виробники, щоб продати свою продукцію. Пу-
бліку розважали концертом артисти філармонійного 
центру. Біля сцени для дітей і дорослих організували 
програму з конкурсами та призами.

Чернігівські кікбоксери 
підбили підсумки року
Популярність кікбоксингу на Чернігівщині зрос-

тає.  22 грудня в Чернігові відбувся відкритий місь-
кий новорічний турнір з кікбоксингу та відкритий Ку-
бок обласної організації фізкультурно-спортивного 
товариства «Україна» і спортшколи «Україна» міської 
ради — серед усіх вікових груп.

«Кожні півроку ми проводимо такі турніри. Цього 
року — близько 150 учасників: дітей, молоді й дорос-
лих. Так пропагуємо здоровий спосіб життя, вихову-
ємо патріотів, чемпіонів України, Європи і світу. Ми 
досягли високих результатів. Чемпіонами світу ста-
ли заслужені майстри спорту Роман Власенко, Сер-
гій Лисюк, майстри спорту міжнародного класу Сер-
гій Кужельний, Михайло Єрко», — говорить Андрій Ку-
жельний, голова Чернігівської обласної організації 
ФСТ «Україна», заслужений тренер України, тренер-
  викладач обласної федерації кікбоксингу. 

Вітаємо земляків

Літературно-мистецька панорама

Віталій Терентійович Корж — 
Почесний громадянин Києва

Цього високого звання рішенням Київської міської ради удо-
стоєний відомий політичний і громадський діяч, депутат Верховної 
Ради України кількох скликань Віталій Терентійович Корж. 2018 
року він відзначив 80-річний ювілей. Народився в селі Дроздівка 
Куликівського району, з яким не пориває зв’язків усе життя, ак-
тивно допомагаючи землякам. Чимало працював у царині інфор-

маційних технологій. Є 
активним членом Чер-
нігівського земляцтва 
в Києві. Автор кількох 
книг, численних публі-
кацій у періодиці. 

У грудні на сесії Ки-
ївради міський голова 
Києва Віталій Кличко 
під оплески депутатів 
вручив Віталію Терен-
тійовичу посвідчення 
Почесного громадяни-
на столиці України.

Тамара Павлівна Демченко 
відзначила ювілей 

Кандидат історичних наук, до-
цент Навчально-наукового інституту іс-
торії, етнології та правознавства ім. 
О.Лазаревського Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» ім. 
Т. Шевченка Тамара Павлівна Демченко 
в грудні відзначила своє 70-річчя. Вона 
авторка численних книг і публікацій, най-
перше — з історії України, Чернігівщини 
доби Української Народної Республіки. 

У культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» відбулося вша-
нування ювілярки. Її привітали чернігівський історик, доктор наук 
Сергій Леп’явко, вихованці  Тамари Павлівни, які теж стали істо-
риками, краєзнавцями, зокрема Андрій Глухенький, Олександр 
Ясенчук. 

* * *
Віталій Терентійович Корж і Тамара Павлівна Демченко є ба-

гаторічними читачами й авторами «Світ-інфо». Тож наша газе-
та вітає їх, шле найкращі побажання й запрошення до подальшої 
співпраці. 

Прем’єра 
«Попелюшки» 

На сцені 
обласного фі-
лармонійно -
го центру 24 
грудня відбу-
лася прем’єра 
музичної каз-
ки «Попелюш-
ка» в поста-
новці Дмитра 
О б є д н і к о в а 
за сценарієм 
Світлани Бун-

зяк. Сюжет цієї романтичної історії кожен 
знає з дитинства. 

У головних ролях — артисти філармо-
нійного центру: Марія Лагута, Інна Васи-
ленко, Ольга Печко, Марина Маккей, Ми-
кола Пономаренко. 

Сучасною виставу робить музика. 
«Ми взяли впізнавані, популярні сьогод-
ні мелодії», — зазначив режисер. Автор-
ство адаптованих текстів пісень належить 
Оксані Кравчук.

«Попелюшку» на сцені філармонійно-
го центру показуватимуть майже щодня до 
7 січня. 

Про здобутки реформи місцево-
го самоврядування, її виклики та пе-
редумови йшлося під час конференції 
«VІІ Розумовські зустрічі», що відбула-
ся в грудні в Чернігівському центрі під-
вищення кваліфікації працівників ор-
ганів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та Ніжинському 
державному університеті ім. М. Гого-
ля. Особливість цьогорічного форуму 
— широка участь представників Біло-
русі. Вони представляли академічний 
напрямок (Гомельський університет 
ім. Франциска Скорини, Національна 
академія наук Білорусі), громадський 
(Білоруський зелений хрест, Білорусь-
ка асоціація жінок-юристів). 

«В історії ми бачимо схеми й рішен-
ня того, що може суспільство зробити 
для себе», — зазначив директор Сі-
верського інституту регіональних до-
сліджень, доктор історичних наук Сер-
гій Леп’явко, звернувши увагу присут-
ніх на те, яким чином 400 років тому 
вдалося швидко заселити територію, 
не лише відновити, а й протягом трид-
цяти років у рази збільшити економіч-
ний потенціал Чернігово-Сіверщини 
під час її недовгого, але дуже успішно-
го перебування у складі першої Речі 
Посполитої. Секрет стрімких досяг-
нень — економічна свобода й розви-
ток місцевого самоврядування. 

Програма конференції перед-
бачала дискусії щодо реформи міс-
цевого самоврядування, сільсько-
го розвитку, змін у системі навчання 

службовців, транскордонного спів-
робітництва, використання історико-
культурної спадщини як важеля еко-
номічного розвитку. Наголошувалося: 
Чернігівська область протягом року 
посіла перше – третє місця щодо де-
централізації. У регіоні вже створено 
44 об’єднані територіальні громади. 

Йшлося і про досвід транскордон-
ного співробітництва в рамках політи-
ки ЄС «Східне партнерство». 

У Ніжині українські та білоруські 
фахівці обмінювалися думками про 
значення історико-культурного капі-
талу для місцевого й регіонального 
розвитку. 

Упродовж двох днів у конферен-
ції взяли участь понад 100 представ-
ників з України, Польщі, Білорусі та 
США — працівників органів виконав-
чої влади, місцевого самоврядуван-
ня, центрів підвищення кваліфікації, 
розвитку місцевого самоврядування, 
науковці. 

Співорганізатори конференції 
— Чернігівський центр підвищення 
кваліфікації, Національне агентство 
України з питань державної служби, 
Національна академія державного 
управління при Президентові Укра-
їни, Інститут законодавства Верхо-
вної Ради України, Чернігівський наці-
ональний технологічний університет, 
Ніжинський державний університет 
ім. М. Гоголя та Сіверський інститут 
регіональних досліджень — за під-
тримки Фонду Ганса Зайделя.

Перший в області 
інклюзивно-ресурсний 

центр 
Кабінети логопеда, дефектолога, практич-

ного психолога, зал лікувальної фізкультури, ре-
сурсна та сенсорна кімнати. Перший в області ін-
клюзивно-ресурсний центр запрацював у Черні-
гові на базі навчально-реабілітаційного центру 
№1. Там дітям з особливими освітніми потреба-
ми надають діагностику і проводять реабілітацію. 

Перший в області інклюзивно-ресурсний 
центр має 9 кабінетів, оснащених мультимедій-
ною технікою, сенсорними тренажерами, дидак-
тичними та корекційними засобами для дітей з 
особливими освітніми потребами. Корекційне 
навчання тут проходять 65 дітей віком від 2 до 18 
років. Заняття безкоштовні.

«Нині в центрі є діти з порушенням слуху, по-
рушенням зору, опорно-рухового апарату, зі 
спектром аутизму», — розповідає директор цен-
тру Олена Підмогильна.

На ремонт закладу з міського бюджету ви-
тратили 1,5 мільйона гривень. Ще майже 100 ти-
сяч витратили на комп’ютерне обладнання. Суб-
венцію з державного бюджету в 713 тисяч гри-
вень спрямували на облаштування центру. Утри-
мання закладу коштуватиме міському бюджету 
приблизно 600 тисяч гривень на рік, розповів 
заступник міського голови Олександр Ломако.

«Ми будемо йти до того, що таких центрів буде 
більше, — зазначив Ломако. — Але справа не 
тільки в коштах, а й у кадрах, тому що не так про-
сто на ту заробітну плату знайти достатню кіль-
кість фахових спеціалістів, бо тут їхнє значення 
відчувається набагато сильніше, ніж загалом у 
системі освіти».

Центр працює другий місяць, нині має 6 спе-
ціалістів. Від З1 січня тут працюватимуть дефек-
толог, реабілітолог і медсестра.

Книга про письменника 
Станіслава Реп’яха
Книгу спогадів про нього презенту-

вали в літературно-меморіальному му-
зеї-заповіднику Михайла Коцюбинсько-
го. Ініціатором створення став директор 
музею Ігор Коцюбинський.

Станіслав Реп’ях очолював обласну 
організацію Спілки письменників Украї-
ни від моменту її заснування 1976 року 
по 2011 рік. Сам він написав дуже бага-
то цікавих книг поезії, публіцистики, ре-
дагував рукописи багатьох відомих чер-
нігівських письменників і тих, хто лише 
починав у літературі. 

У Новгороді-Сіверському — 
фотовиставка 
села Грем’яч 

Про найпівнічніше село України — 
Грем’яч — у фотопортретах місцевих 
мешканців і пейзажах розповідає ви-
ставка світлин фотохудожниці Ольги 
Шеремет. Вона зазначила: «Це моє рід-
не село, хоч я там і не народилась, але з 
трьох років там жила, там похована моя 
мама, там мої друзі, моя школа».

Виставка 
«4383 дні дитинства»

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка від-
крито виставку фотографій «4383 дні дитин-
ства» — з колекції міжнародного фотоконкур-
су, що вже дев’ять років поспіль відбувається в 
Мінську.

Чому саме 
4383 дні? 
Саме стіль-
ки днів минає, 
поки дитині 
не виповнить-
ся 12 років і 
не почнеть-
ся підлітковий 
період.

Дитинство буває різним: хтось живе в чи-
стоті й достатку, а хтось — у злиднях і голо-
ді. Організатори конкурсу хочуть нагадати 
дорослим, що поруч з нами живуть маленькі 
люди, котрим потрібна постійна турбота, лю-
бов і повага.

В експозиції — 45 фото 39 авторів з Біло-
русі, України, Росії, Хорватії, США, Філіппін, Бра-
зилії та Шрі-Ланки. 

Чернігівці також беруть участь у конкурсі, 
зокрема Юрій Хромушин, Інна Буглак, Марга-
рита Денисенко.

Сьомі Розумовські зустрічі
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