
№145   21 лютого 2019 року№145   21 лютого 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
UA: Українське радіо 
«Чернігівська хвиля» запустило 
чотири нові програми
«Проста історія» з Володимиром Пилипенком. 

Відомий у Чернігові історик та екскурсовод Володи-
мир Пилипенко щосуботи розповідатиме слухачам 
про міста і села, минулі події на території Чернігівщи-
ни. Так, у першій програмі мова йшла про виникнення 
Чернігова. Тема другої програми присвячена Ніжину 
часів Гетьманщини — одному з найбільших і найбагат-
ших міст козацької України.

Програма в ефірі в суботу о 12.30, повтор у неді-
лю о 17.10. 

«По той бік легенди». Ведуча Ірина Воробей 
та кандидат історичних наук Олександр Бондар 
з’ясовують, звідки беруться легенди, чи існували би-
линні герої, вурдалаки, прокляті наречені та приви-
ди. У першому випуску говорили про чернігівського 
полковника Дуніна-Борковського, чиє ім`я пов’язане 
з численними легендами та міфами. У другому розпо-
відали про старовинне місто Сірим, яке колись стояло 
на місці Чернігова.

Програма в ефірі в суботу о 17.35, повтор у неді-
лю о 7.30.

«Наукові відкриття для щоденного життя». На-
уково-популярна програма доступно розповідає про 
науку, дає рекомендації, як з її допомогою покращити 
повсякденне життя. Програма має трьох співавторів. 
Двоє з них постійні — ведучий Олексій Маслов та ви-
нахідник, доктор педагогічних наук Андрій Давиден-
ко. Третій співавтор змінний — залежно від теми ви-
пуску запрошують відповідного фахівця.

У перших двох випусках обговорили, як не впасти 
під час ожеледиці, удосконалити свою поставу й ходу, 
організувати спілкування вдома та на роботі. Далі спі-
вавтори планують поговорити про те, як і що слід їсти, 
як знайти дорогу за зірками, які скарби в нас є під но-
гами. Програма запрошує фізиків, біологів, екологів, 
психологів, лінгвістів, антропологів, істориків. І щора-
зу повинні бути якісь конкретні знання, щоб людина 
змогла використати почуте у своєму житті.

Програма в ефірі у неділю о 20. 10. 
«Добраніч з казкою». Це знайомий багатьом 

формат казки на ніч. На «Чернігівській хвилі» колек-
тив радіо читає дитячі казки, написані їхньою колегою 
— журналісткою та письменницею Євдокією Тютюн-
ник.

Програма в ефірі щосуботи та неділі о 20.40. 
Всі названі програми також можна слухати на 

SOUNDCLOUD та в YouTube.
Це не останнє оновлення передач обласного ра-

діо. Планується з березня вихід нових програм по су-
ботах і неділях. Стежити за програмами Українсько-
го радіо «Чернігівської хвилі» можна на сторінці у фей-
сбуці. 

Засуджено викрадачів 
пам’ятників Коцюбинського 
й Пушкіна
Погруддя Михайла Коцюбинського з його могили 

у Чернігові зникло 18 грудня 2017 року. Бюст Пушкі-
на з пам’ятника на Валу вкрали невдовзі, 31 грудня. 
Їх поліція знайшла за кілька діб – 4 січня, у лісопар-
ку Кордівка. По завершенні слідства погруддя обох 
письменників повернули на місця 21 серпня.

Підозрюваних затримали 1 лютого минулого року. 
Суд завершено. Вирок виніс Деснянський район-

ний суд Чернігова. Один з підсудних отримав 6,5 року 
ув’язнення, бо причетний до обох викрадень та ра-
ніше був судимий. Крім того, його судили не лише за 
викрадення пам’ятників, а й за наругу над могилою. 
Двом іншим за крадіжку бюста Пушкіна присудили 5,5 
та три роки ув’язнення.

Також засуджені мають відшкодувати процесу-
альні витрати та більше 28 тисяч гривень матеріаль-
ної шкоди.

Скільки ще наївних простаків 
обманюватимуть аферисти?
Із заявою про зникнення з банківської картки 

майже 50 тисяч гривень по допомогу до поліції звер-
нувся житель Прилук. Йому на мобільний телефон за-
телефонував невідомий і представився працівником 
компанії мобільного зв’язку.

Аферист запитав, чи нема у чоловіка скарг на 
якість мобільного Інтернету, й запропонував ввести 
в телефоні певну комбінацію цифр, що нібито мало б 
покращити якість послуги. Абонент виконав усі вка-
зівки шахрая, а невдовзі з кредитної картки чоловіка 
зникли всі гроші.

Поліція закликає громадян за жодних обставин ні 
з ким не ділитися конфіденційною інформацією, осо-
бливо коли ці відомості запрошує невідома особа те-
лефоном. 

Мистецька панорама

Звітна виставка фотохудожників
У обласній бібліотеці ім. Короленка відбулося відкриття звіт-

ної виставки обласної організації Національної спілки фотохудож-
ників України

Бібліотека — багаторічний партнер організації і на початку 
кожного року в читальній залі талановиті фотохудожники звітують 
про свою діяльність за минулий рік.

Змінився керівний склад обласної організації: головою обра-
ний Ігор Волосянкін, секретарем — Інна Буглак.

Цікаві плани щодо діяльності організації. Навесні пройде фото-
ревю для тих, хто хоче стати членом спілки. Кожен бажаючий зможе 
продемонструвати свої фото. Ігор Волосянкін запросив усіх спро-
бувати сили в жанрі фотографії. Озвучена пропозиція організувати 
фестивалі в Седневі — поетичному місці для творчих людей.

На виставці представлено 33 роботи 7-ми фотохудожників — 
пейзаж, портрет, натюрморт, репортажне фото.

 

Ніжинська Гільдія митців
В обласному ху-

дожньому музеї ім. 
Г. Галагана відкрила-
ся виставка «Палітра 
ніжинських митців», 
на якій представле-
ні твори декоратив-
но-ужиткового мис-
тецтва – розпис на 
склі, холодний ба-
тик, різьблення на 
дереві, нетрадицій-

ний гобелен та художнє фото.
Автори робіт — члени «Ніжинської 

Гільдії митців» Ніна Кущенко, Наталя Ям-
чинська, Сергій Святний, Григорій Васи-
ленко, Юлія Петренко, Ігор Волосянкін — 
Ніжинська Гільдія митців створена для 
популяризації мистецтва Ніжині і за його 
межами, допомоги молодим, внесення 
вкладу в культурний розвиток міста, — 
зазначає Ніна Кущенко, голова Гільдії.

Громадська організація зареє-
стрована 2 серпня 2017 року, її меце-
натом є Ігор Кущенко.

Виставка триватиме до 2 квітня 2019 року.

Класика духового орке-
стру. Духовий оркестр облас-
ного філармонійного центру під 
керівництвом заслуженого ді-
яча мистецтв України Анатолія 
Ткачука представив нову ціка-
ву програму. У концерті прозву-
чали твори українських та зару-
біжних авторів — Карла Джен-
кінса, Тоні Реніса, Вена Моррі-
сона, Джорджі Маркса, Степана 
Єднака, авторські твори А. Тка-
чука. Прозвучала і неповтор-
на «Токката і фуга ре мінор» Йо-
ганна Себастьяна Баха. З ор-
кестром виступили і вокалісти 
— лауреати міжнародних кон-
курсів Марина Коваленко і Ан-
дрій Рекун. 

Іспанські мотиви. 10 люто-
го в концерті звучали іспанські 
мотиви у виконанні Академічно-
го камерного хору імені Д. Борт-
нянського, бас-баритона, соліс-
та Національної філармонії та 
Національної опери України Ан-
дрія Маслакова, піаністки, со-
лістки Національної філармонії 
України Марії Віхляєвої, голов-
ного хормейстера Гаванської 
опери Клаудії Родрігес Гарсія 
(Республіка Куба). Прозвучали 
твори класиків іспанської му-
зики.

Пані Марія та пан Андрій 
вже брали участь у проектах фі-
лармонійного центру, то ж публі-
ка їх зустрічала як давніх друзів. 
А українець Андрій Маслаков та 
кубинка Клаудія Родрігес Гарсія 
є творчим подружжям.

Мелодії Іспанії виконує Те-
тяна Асадчева. Програма «Ме-
лодії Іспанії» складалася з во-
кальних творів композиторів 
різних епох та країн, об’єднаних 
іспанською темою. Її представи-
ла лауреат міжнародних конкур-
сів Тетяна Асадчева (мецо-со-
прано). Вокальну майстерність 
Тетяна Асадчева відточувала у 
Київському інституті музики ім. 
Глієра, Національній музичній 
академії ім. Чайковського, Мі-
ланській консерваторії. Співач-
ка відома виконанням камер-
них вокальних творів західно-
європейських та вітчизняних 
композиторів, українських на-
родних пісень, оперних партій. 
У концерті прозвучали твори та-
ких композиторів, як Жорж Бізе, 
Луї Обер, Михайло Глінка, Жуль 
Массне, Лео Деліб, Пабло де Са-
расате, Моріс Равель.

«Назад, у кохання». Такою 
подорожжю стала присвячена 
Дню закоханих концертна про-
грама центру, прем’єра якої від-
булася 13 лютого. Виступили за-
служені артисти України Воло-
димир Гришин і Сергій Сулімов-
ський, лауреати всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів Ольга 
Печко, Марина Маккей, Марина 
Коваленко, В’ячеслав Мацвій-
ко, Світлана Примак, Катерина 
Іващенко, Яна Корольова, Анна 
та Дар’я Михневич, лауреат між-
народних конкурсів Театр танцю 
«Екватор». У програмі звучать 
українські і зарубіжні хіти.

На сцені 
Філармонійного центру

З півтисячі медалей і вій-
ськова форма різних армій, 
найстаршій із яких понад сто 
років. Таку колекцію зібрав 
чернігівець Віктор Трухан. 
Свого часу додав до колекції 
форму військових УНР, які бо-

ролися за долю молодої укра-
їнської держави під Крутами.

«Револьвер-наган, пісто-
лет «Маузер», гвинтівка Мосі-
на. Дуже цікавий експонат — 
кулеметна стрічка від «Мак-
сима». Вона ще брезентова. 
Форма — поручик козачих 
військ, підполковник піхот-
них військ. Чорна форма – це 
були два полки: капелевці та 
мартовці. Це оригінал фор-
ми», говорить Віктор Трухан.

Таке хобі у Віктора Вла-
диславовича з’явилося не 
випадково. Він виріс у роди-
ні військового, згодом і сам 
склужив в армії. Каже, що 
кожен предмет колекції має 
свою історію.

«Знімали у нас відомий 

фільм «У бій ідуть одні старі». І 
оце після зйомок залишилася 
форма льотчика — старшого 
лейтенанта, муляжі орденів і 
медалей — «За відвагу», «Чер-
воний прапор», «За перемогу 
над Німеччиною».

Всюди, де довелося йому 
служити, у гарнізонах, осо-
бливо за кордоном, десь 
щось викопували, знаходили. 
У Польщі наші війська стояли 
на колишній німецькій тери-
торії, і там було багато експо-
натів. Найцікавішою пан Ві-
ктор називає німецьку форму 
часів Другої світової війни з 
рідкісними нагородами. 

Багато чого йому вдаєть-
ся виміняти, дещо дарують, 
частину купує. Збирати по-

вноцінне екіпірування іно-
ді доводиться роками. Він 
зазначає: «Готова форма не 
трапляється взагалі, лише 
фрагменти військової форми 
та фотографії, а потім за фото 
я вже відновлюю, які були на-
городи, які погони, і по части-
нах вже виходить військова 
форма».

Окреме місце — речам 
українських бійців на Донба-
сі. Тут також можна побачити 
трофейний одяг, забраний у 
так званих «зелених чоловіч-
ків» під час окупації Криму та 
у російських козачих військ. 

Більша частина колекції 
знаходиться в музеї, створе-
ному Віктором Владиславо-
вичем у 34-й школі Чернігова, 
решта — вдома.

Співробітники Служби безпеки Укра-
їни викрили мешканця Чернігівщини, 
який проводив антиукраїнську агітацію у 
соціальних мережах за завданням спец-
служб РФ.

Оперативники спецслужби встанови-
ли, що пропагандист за завданням росій-
ських кураторів підшукав спільників для 
поширення матеріалів в яких, зокрема, 
дискредитувалась українська держава 
та Збройні Сили України, популяризува-
лась діяльність терористичних організа-
цій «Л/ДНР» та містилися заклики до по-
рушення територіальної цілісності нашої 
країни.

Співробітники СБУ також задокумен-
тували, що від посередників, підконтр-
ольних російським спецслужбам, агіта-
тори отримували завдання поширювати 
фейкову інформацію для маніпулюван-

ня громадською думкою задля впливу на 
електоральні настрої під час проведення 
виборів Президента України. Антиукра-
їнські матеріали агітатори систематично 
розміщували у соціальних мережах та на 
персональних Інтернет-сторінках.

Під час проведення санкціонова-
ного обшуку за місцем проживання ор-
ганізатора правоохоронці вилучили 
комп’ютерне обладнання, яке викорис-
товувалось для розповсюдження антиу-
країнських матеріалів.

У межах розпочатого кримінального 
провадження за ст. 109 Кримінального 
кодексу України, під процесуальним керів-
ництвом прокуратури тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошен-
ня фігуранту кримінального проваджен-
ня про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що протягом минулого 

року фахівцями з кібербезпеки Управ-
ління СБ України в Чернігівській області 
заблоковано роботу понад 50 фейкових 
акаунтів у соціальних мережах, викрито 5 
антиукраїнських інтернет-агітаторів, двом 
проросійським пропагандистам оголоше-
но про підозру у скоєнні злочинів, одну 
особу засуджено.

Управління СБ України в Чернігів-
ській області закликає мешканців Чер-
нігівщини бути пильними у віртуальному 
просторі, уважно ставитись до появи ма-
теріалів сумнівного змісту та не піддава-
тися на інформаційні провокації. У разі 
виявлення фейків та осіб, які їх поширю-
ють, прохання негайно повідомляти за 
номером телефону «гарячої лінії» (0462) 
676-208. Телефон працює цілодобово.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

На Чернігівщині СБУ викрила організатора 
мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів

Віктор Трухан зібрав унікальну військову колекцію 
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