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Бліц-інформ

Історія краю

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами 

на підтримку діяльності Чернігівського благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими реквізи-
тами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олек-
сандра: 5168 7456 0409 2962. 

«Еталон» побудував 
перший трамвай на заводі 
в Чернігові
Корпорація «Еталон» побудувала перший зразок 

трамвая власної розробки ТР 3100 на базі капітально 
відремонтованого чеського трамвая «Татра Т3» – із за-
міною кузова на новий і на базі колісних візків «Татра».

Про це пише Центр транспортних стратегій. За їх-
ньою інформацією, у 2021 році компанія планує вивес-
ти свій трамвай на ринок. «Перший зразок вже випуще-
ний, він має переваги перед конкурентами, може про-
понуватися в кількох варіантах. З урахуванням того, 
що 14 українських міст мають трамвайні лінії, а зноше-
ність рухомого складу більш як 90%, сподіваємося, що 
проект буде вдалим. На початку 2021 року проведемо 
остаточні випробування, і вже ведемо переговори про 
покупку з трамвайними депо», йдеться у повідомленні.

Трамвай довжиною 15,8 м повною масою 32 т, 
має ділянку низької підлоги (посередині салону) з 
можливістю заїзду для інвалідних візків. Порівняно з 
класичним приводом, «Татра Т3» дозволяє економити 
до 40% електроенергії. 

СБУ викрила підпільні цехи 
з виробництва 
контрафактного алкоголю 
та антисептиків
Служба безпеки України викрила у Чернігові опто-

ве виробництво і збут контрафактної підакцизної про-
дукції та антисептичних засобів сумнівної якості.

За данними досудового слідства, нелегальний біз-
нес організували троє мешканців обласного центру. 
Три підпільні цехи вони облаштували на територіях міс-
цевих гаражних кооперативів. Фальсифіковані алко-
голь і антисептики ділки виготовляли з порушенням са-
нітарних умов із сировини невідомого походження.

Готову продукцію учасники групи реалізовували 
під виглядом відомих вітчизняних та іноземних марок 
через афілійовані точки роздрібної торгівлі на терито-
ріях Чернігівської та Полтавської областей.

Під час проведення слідчих дій за місцями прожи-
вання фігурантів та виробництва сурогату, правоохо-
ронці виявили майже тонну готового до збуту фальси-
фікату, понад 7,5 тонни спитру сумнівної якості, фурні-
туру для виготовлення лікеро-горілчаних виробів, на-
клейки та пластикові ємності.

За попередніми оцінками, вартість вилученого «то-
вару» становить понад 2 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження за ст. 204 
(незаконне виготовлення, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту підакцизних товарів) Кри-
мінального кодексу України проводяться експертизи 
вилученої продукції та встановлюються джерела над-
ходження сировини.

Заходи із викриття протиправної діяльності про-
водились спільно з Головним управлінням Державної 
фіскальної служби у Полтавській області під процесу-
альним керівництвом обласної прокуратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Вирок за крадіжки 
з приватних домоволодінь
Вироком Новозаводського районного суду Черні-

гова від 14. 01. 2021 раніше неодноразово судимого 
чернігівця, 1983 р.н., визнано винним у вчиненні низ-
ки крадіжок з підсобних та підвальних приміщень при-
ватних домоволодінь (ч. 3 ст. 185 КК України).

Прокурором місцевої прокуратури в судовому за-
сіданні доведено, що упродовж січня-березня 2020 
року чоловік здійснив 8 епізодів крадіжок з підваль-
них та підсобних приміщень будинків, а також жилих 
приміщень дачних будинків, де викрадав будівельні 
інструменти, велосипеди та інше майно, чим завдав 
шкоди потерпілим на загальну суму понад 26 тис. грн.

На фасаді Музею націо-
нальної пам’яті у селі Вертіївка 
Ніжинського району 28 грудня 
встановлено меморіальну до-
шку на честь земляка Митро-
фана Кузьменка, підполковни-
ка армії Української Народної 
Республіки, учасника Другого 
Зимового походу.

Ініціатором вшанування 
був Юрій Косенко, голова прав-
ління громадської організації 
«Українська ініціатива», а ви-
конано цей проект зусиллями 
членів громадської організа-
ції та Максима Вертюка, учас-
ника бойових дій в російсько-
українській війні, директора 
Музею. Допомогли докладни-
ми консультаціями співробітни-
ки Українського інституту наці-
ональної пам’яті, зокрема Пав-
ла Подобєд.

В урочистому відкритті ме-
моріальної дошки взяли участь 
Олег Куриленко та Олексій Гар-
маш – учасники бойових дій в 
російсько-українській війні та 
члени ГО «Українська ініціати-
ва», Федір Лозян – голова Вер-
тіївської ОТГ, Оксана Кононен-
ко – директорка школи, учні та 
громадськість.

Митрофан Юхимович Кузь-
менко народився 1889 році у 
містечку Веркіївка, як воно тоді 
називалося. Закінчив учитель-
ську семінарію, 3-тю Київську 
школу прапорщиків. Останнє 

звання у російській армії – по-
ручик. З 1918 року служив в ін-
тендантстві української армії. У 
1920 році став старшиною го-
ловного інтендантського управ-
ління Військового міністерства 
УНР. Був учасником Другого Зи-
мового походу у складі 2-ї Во-
линської дивізії. 

Взятий у полон у бою 16 
листопада 1921 року. У від-
повідь на пропозицію більшо-
вицького комісара покаятися 
і вступити до лав Червоної ар-
мії для боротьби з українськи-
ми «бандами», звернувся до 
селян, яких примусили спосте-
рігати за розстрілом: «Народе 
Український! Слухай голос ві-
рних синів! Ти колись віддячиш 
за нас». Російські червоні агре-
сори розстріляли героя 22 лис-
топада 1921 року. Так під час 
мітингу розповів Юрій Косенко.

Він додав: «У процесі підго-
товки заходу вдалося знайти 
родичів Митрофана Кузьменка 
та, ймовірно, його фотографію».

Євген Зінич, волонтер і 
член ГО «Українська ініціатива», 
подарував місцевому музею 
книги з історії Української ре-
волюції, надані для поширення 
дослідником, уродженцем При-
лук Віктором Моренцем.

Музей і школа села отри-
мали останні видання Україн-
ського інституту національної 
пам’яті.

Поділилася спогадами про 
Митрофана Кузьменка та його 
гідну і поважну в селі сім’ю Ма-
рина Ярмоленко, начальник 
відділу культури і туризму сіль-
ської ради, яка має родинні 
зв’язки з героїчним предком.

Ось що сказав Сергій Бут-
ко, представник Українського 
інституту національної пам’яті.

«Митрофан Кузьменко – 
герой Української революції 
1917-1921 років, 100-річчя 
якої Україна відзначає на дер-
жавному рівні. Також у 2021 
році відзначаємо 100 років 
Другого Зимового походу Ар-
мії УНР (25.10–21.11.1921) та 
розстрілу вояків Армії УНР біля 
містечка Базар – нині – село 
Коростенського району Жито-

мирської області (21.11.1921). 
Про це нам також нагадала 
і постанова Верховної Ради 
України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 
році». 

Дехто з далеких від військо-
вої справи людей може сказа-
ти, що Митрофан Кузьменко 
був тиловиком. Проте, розпи-
тайте тих, хто зараз воює проти 
російського агресора, що ком-
петентний, чесний і надійний ін-
тендант в армії завжди «на вагу 
золота». Від нього залежить бо-
єздатність військ.»

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Вшанували героя Другого Зимового походу армії УНР

У селі Пакуль Чернігівського ра-
йону в жовтні 2018 року відкрили 
реконструйований пам’ятник заги-
блим воїнам-визволителям та во-
їнам-землякам, які не повернули-
ся з фронтів Другої світової війни 
1939–1945 рр. 

А нещодавно директору Пакуль-
ської школи Олегу Дацюку (зліва) ав-
тор цих рядків, голова районної ор-
ганізації ветеранів України та голо-
ва районного осередку Національної 
спілки краєзнавців України Андрій 
Курданов передав для встановлен-

ня біля пам’ятника пам’ятну інформа-
ційну дошку. Пам’ятник знаходиться 
на території школи). 

«Десна»: 
зміни у команді

Після першого кола чемпіонату України 
з футболу чернігівська «Десна» займає висо-
ке третє місце у прем`єр-лізі, після «Динамо» і 
«Шахтаря». 

Зимова перерва – час змін у складах ко-
манд. Основний кістяк у деснянців стабільний, 
але невеликі зміни в команді є.

Завершив виступи за клуб 36-річний пів-
захисник Сергій Старенький, який відіграв за 
команду, зперервою,4 сезони, зіграв 107 мат-
чів, забив 14 м`ячів. Він перейшов у клуб «Ді-
наз», що лідирує в групі А другої ліги. В цій ко-
манді з міста Вишгород, що поблизу Києва, 
Сергій колись починав свій футбольний шлях. 

31-річний захисник Артур Западня перей-
шов у харківський «Металіст 1925», що в пер-
шій лізі бореться за повернення в еліту. Перей-
шов у ковалівський «Колос» Дмитро Хльобас. 
Талановитий 26-річний форвард, вихованець 
столичного «Динамо», півтора сезони провів у 
«Десні», але так і не став гравцем стартового 
складу, хоч показував періодами непогану гру. 

Михайло Мудрик, юний талант, 21-річний 
півзахисник, контракт якого належить «Шах-
тареві», торік грав за нашу команду на пра-
вах оренди. Тепер чемпіони країни повернули 
хлопця назад. 

Поки що перебуває в команді інший орен-
дований у «Шахтаря» молодий талант– захис-
ник Юхим Конопля, котрий уже став одним з 
основних гравців і першим, хто з «Десни» був 
викликаний у національну збірну України й ві-
діграв там кілька матчів. Юхим – чемпіон мо-
лодіжного чемпіонату світу 2019 року в скла-
ді молодіжної збірної України. Але гравець 
може і полишити нашу команду, повернутися в 
«Шахтар». 

Є і гарне поповнення. Головне – повернув-
ся в нашу команду 26-річний форвард Денис 
Безбородько. І це вихованець чернігівсько-
го футболу, яких у команді замало. Позаторік 
Денис перейшов у клуб «Олександрія», про-
вів там 38 матчів, забив 7 голів. А попередні 
2 роки грав за «Десну», разом з нею вийшов у 
прем`єр-лігу, загалом забив за клуб 27 голів. 
Виступати Денис буде під своїм попереднім но-
мером 20.

В оренду з «Шахтаря» прийшов у команду 
здібний 21-річний півзахисник Владислав Ва-
кула, котрий поки що орендований до кінця 
чемпіонату, тобто на друге коло. 

«Десна» повернула з оренди з Молдови, з 
команди «Сфинтул Георге», свого півзахисника 
Рената Мочуляка. 

Реставрують 
історичну ікону

На реставрацію до Чернігівського 
обласного художнього музею передана 
двостороння ікона, що зображує Покро-
ву та Святу Трійцю. Ця ікона є символом 
і незмінним атрибутом однієї з церковних 
громад області – Пакульської (Чернігів-
ський район)..

«Це ікона десь кінця ХІХ – початку ХХ 
століття. Тобто вона не настільки стара, 
наскільки цінна для парафіян села Пакуль 
тим, що це була одна з перших ікон у церк-
ві. Вона для них дорога, як символ їхньої 
громади церковної», говорить Юрій Ткач, 
директор музею.

Влітку минулого року, коли село Па-
куль, зокрема Свято-Троїцьку церкву, 
відвідали представники музею, місцеві 
жителі звернулися до них по допомогу в 
реставрації своєї найстарішої ікони, на-
писаної олійною фарбою на дерев’яних 
дошках.

«Ікона в аварійному стані – тріщини 
основи по клейовому шву, втрати фраг-
ментів основи, втрата шару фарби. Крім 
того, ікона дуже суттєво переписана, по-
новлювалася», говорить Ігор Шаполов, 
художник- реставратор.

Тепер це зображення святих чекає 
приблизно піврічний реставраційний 
процес. І потім ікона повернеться в рід-
ний Пакуль, орієнтовною датою може 
бути свято Трійці в червні.

Cheline TV

Відеокнига про район 
– музею і бібліотеці

Понад 10 років збиралися віде-
оматеріали про історію сіл та долі 
відомих земляків Чернігівського 
району, які зібрані у 26-ти DVD дис-
ках і складають відеокнигу «Пізнай 
рідний край». Книга із 8 частин, 
тривалістю понад 78 годин. 

У співпраці із журналістами об-
ласного та міського телебачень, 
обласного радіо, газети №Наш 
край», відомих фотомайстрів Ві-
ктора Кошмала, Миколи Тищен-
ка та інших, створених із Олек-
сандром Силовим власних слайд-
фільмів, зафіксовано на відеоря-
дах новини із сіл про події та свята, 
інтерв’ю колишніх керівників ра-
йону та трудівників сіл, ветеранів 
Другої світової війни та учасників 
АТО.

Нещодавно відеокнигу «Пізнай 
рідний край» я передав до фондів 
Чернігівського обласного історич-
ного музею ім. В. Тарновського. 
Ще раніше ця відеокнига переда-
на до краєзнавчого відділу облас-
ної універсальної наукової бібліо-
теки ім. В. Короленка.

Андрій КУРДАНОВ,
голова Чернігівської районної 

організації Національної спілки 
краєзнавців України 

В пам'ять земляків
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