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Бліц-інформ
Контррозвідка СБУ 
припинила діяльність 
посадовців, які незаконно 
легалізували іноземців
Контррозвідники Служби безпеки України на 

Чернігівщині викрили і припинили діяльність групи 
посадовців, які займались протиправною легалі-
зацією іноземців. «Клієнти» – вихідці з держав так 
званого «міграційного ризику» та країни-агресора.

Оперативники спецслужби встановили, що 
до складу злочинної групи входили колишні та ді-
ючі чиновники обласного Управління Державної 
міграційної служби, органів юстиції та реєстрації 
місця проживання, військовослужбовці Держав-
ної прикордонної служби України, працівники од-
ного із бюро перекладів. Фігуранти налагодили 
схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з 
громадянами України та визнання батьківства.

Задокументовано, що зловмисники за різ-
ні суми систематично підробляли необхідні доку-
менти та вносили недостовірні відомості до дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів. Це 
ставало підставою для оформлення документів 
на право перебування в Україні вихідцям з країн 
Близького Сходу та РФ.

При цьому, частина іноземців оформила доку-
менти навіть не перебуваючи у нашій країні. Про-
те, з отриманими підробками вони могли безпере-
шкодно перетинати державний кордон України, а 
також виїжджати до країн ЄС.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кри-
мінального провадження за ч. 3 ст. 332 (неза-
конне переправлення осіб через державний кор-
дон України), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та 
службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове 
підроблення) та ч. 2 с. 419 (порушення військовос-
лужбовцями порядку несення прикордонної служ-
би) Кримінального кодексу України. 

Заходи із блокування протиправної діяльності 
здійснювались під процесуальним керівництвом 
Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері 
Центрального регіону.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ викрила чиновника 
за афери з державною 
землею
На Чернігівщині Служба безпеки України по-

передила незаконне відчуження земель держав-
ного підприємства Національної академії аграр-
них наук України.

За даними досудового слідства, у 2017 році до-
слідне господарство подало до Головного управ-
ління Держгеокадастру в Чернігівській області до-
кументацію на реєстрацію земельної ділянки за-
гальною площею 128 гектарів. Під час подальшої 
процедури переведення землі у постійне користу-
вання підприємству було виявлено, що кадастро-
вий реєстратор вніс несанкціоновані зміни в її 
конфігурацію. В інтересах приватних виробників 
сільгосппродукції посадовець штучно зменшив 
площу ділянки майже вдвічі. Такі дії дозволяли від-
чуження 52-х гектарів землі дослідного господар-
ства та її передачу у приватну власність.

У межах розпочатого кримінального прова-
дження правоохоронці провели обшуки за міс-
цями проживання та роботи реєстратора. Під час 
слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові 
записи та електронні ключі доступу до баз Держге-
окадастру, які долучено до матеріалів справи

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 
(несанкціоновані дії з інформацією, яка обро-
блюється в електронно-обчислювальних маши-
нах (комп'ютерах), автоматизованих системах, 
комп'ютерних мережах або зберігається на носі-
ях такої інформації, вчинені особою, яка має пра-
во доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх 
обставин справи та інших осіб, причетних до 
оборудки.

Заходи із викриття проводилися за коорди-
нації Головного управління контррозвідувально-
го захисту інтересів держави у сфері економічної 
безпеки спільно з УСБУ в Чернігівській області, 
Нацполіцією, під процесуальним керівництвом об-
ласної прокуратури.

За матеріалами Пресцентру СБУ

10 лютого у читальній залі обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. В. 
Короленка відбулася презентація куль-
турно-просвітницького проєкту «Видат-
ні жінки Чернігівщини».

Мета його – дослідження і популяри-
зація інформації про жінок, які зробили 
значний внесок у політичне, економічне, 
суспільне, громадське, культурне, мис-
тецьке, наукове, освітнє життя нашого 
краю та здобули світову славу. Проєкт 
сприяє відродженню забутих жіночих 
імен. Також він – один із чинників роз-
витку туристичної галузі області.

Шукатимуть значні особистості і в 

Київській Русі та добі козацтва, у ХХІ 
столітті. Попередньо відібрано 140 імен 
жінок, але в процесі роботи цифра може 
зміниться.

До роботи вже долучилися сама бі-
бліотека, Національний педуніверси-
тет, громадська організація «Спілка жі-
нок Чернігівщини», а також Прилуки, Ні-
жин, Новгород-Сіверський, ще низка 
громад.

Енциклопедичне видання про ви-
датних жінок Чернігівщини сформують в 
електронному варіанті. А при наявності 
фінансування світ зможе побачити і дру-
коване видання.

Представлення 
книги 

Віктора Моренця 
«Дві окупації. 

Чернігівщина 1940 
років»

Радянська окупація Укра-
їни була нічим не краща за 
нацистську. Про це свідчить 
нова книга відомого дослідни-
ка, представлення якої відбу-
лося в бібліотеці. 

Агентурно-оперативна ро-
бота, характеристики аген-
тів спецслужб, ставлення на-
селення до радянської та на-
цистської окупаційної влади, 
партизанський рух, право-
порушення радянських вій-
ськовослужбовців та парти-
занів… Ці та багато інших ма-
ловідомих сторінок нашої іс-
торії висвітлені в книзі «Дві 
окупації: Чернігівщина 1940 
років». Дослідження базуєть-
ся на унікальних документах, 
більшість яких знаходилися 
під грифом «цілком таємно» і 
вперше вводиться в науковий 
обіг. Ці документи руйнують 
цілий ряд міфів та стереотипів 
про Другу світову війну.

Зараз Віктор Моренець 
працює над книгою про по-

встанський рух 20-х років на 
Чернігівщині. Тут також вже 
вдалося зібрати чимало ціка-
вих, раніше невідомих фактів.

Книга презентувалася на 
запрошення «Безкоштовних 
курсів української мови» в 
рамках конкурсу «Книга року-
2020». Бажаючі можуть озна-
йомитися з нею у читальному 
залі бібліотеки. 

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський про-
єкт діє в Чернігові вже 6-й рік. 
Останні два роки курси пра-
цюють при центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбин-

ського, директорка якої, кан-
дидат філологічних наук Люд-
мила Зіневич є організатором 
і керівником курсів. 

«Нашого цвіту по всьому 
світу». Так називається автор-
ський курс кандидата філо-
софських наук Тамари Андрій-
чук, який вона читає на курсах 
вже не перший навчальний 
рік. Нині тема курсу – «Видат-
ні науковці української діаспо-
ри». Авторка на двох заняттях 
прочитала лекцію – «100 ро-
ків Українському вільному уні-
верситету». Частина 1. «Відень 
– Прага (1921 – 1945)». Час-
тина друга. «Мюнхен (1945–
2021)».

Розклад занять курсів: 
середа і четвер 17. 30, субо-
та – 10. 00. Бібліотека ім. Ко-
цюбинського (вул. Кирпоноса, 
22). Тел. для довідок та запису 
на курси: 675-043, 775-156.

Клуб 
книгомандрівників

Уже майже три місяці діє 
цей новий проєкт бібліотеки. 
Директорка закладу й ведуча 
проєкту Людмила Зіневич за-
прошує на інтерв̀ ю, бесіду ці-
кавих, відомих людей міста, 
які розповідають про свої чи-
тацькі вподобання, загалом 
про літературу. Зустрічі тран-

слюються в Інтернеті, на сайті 
Svjboda.FM. 

Днями гостею клубу була 
депутат міськради, директор-
ка Навчально-реабілітаційно-
го центру № 2 Регіна Гусак. 

Літературно-
музичний вечір 

до дня закоханих
Назвою його став рядок 

Лесі Українки «Я в серці маю 
те, що не вмирає…». 12 люто-
го в затишному холі бібліоте-
ки виступили з читанням сво-
їх творів про кохання черні-
гівські поети. Також звучали 
уривки з листів Лесі Українки, 
Михайла Коцюбинського.

Інтернет-ресурс 
«Директорія 

читання»
Чернігівська міська ЦБС 

повідомляє про новий інтер-
нет-ресурс – сайт «Директорія 
читання», створений співро-
бітниками абонементу біблі-
отеки ім. М. Коцюбинського. 
Мета сайту – ознайомлення з 
новими книжками з фондів бі-
бліотеки, які можна взяти на 
абонементі. Адреса: https://
bit.ly/2LGN4kD

Акція «Подаруй 
бібліотеці книгу»
Вона була приурочена до 

до Міжнародного Дня дару-
вання книг – 14 лютого. У цей 
і попередні дні читачі подару-
вали бібліотеці багато ціка-
вих книг. Ось одна з них: кни-
га доктора філологічних наук, 
професора Григорія Само-
йленка «Микола Гоголь і Украї-
на. Енциклопедія». Автор, три-
валий час – ректор Ніжин-
ського університету ім. Гоголя, 
понад сорок років займається 
вивченням творчості класика, 
організатор Гоголівських кон-
ференцій. 

Клуб 
«Прекрасне поруч» 

У бібліотеці представле-
на фотовиставка робіт призе-
рів конкурсів, які проводили-
ся протягом 2020 року серед 
учасників фотоклубу «Пре-
красне поруч».

Клуб працює при бібліо-
теці з листопада 2012 року. 
Його було створено за ініціа-

тиви бібліотечних працівників 
та відомих чернігівських фото-
художників Миколи Турчина та 
Віктора Кошмала. 

2020 року Клуб спільно з 
іншими українськими та біло-
руськими фотоклубами взяв 
участь у виставці «Стежками 

сільського життя», яка експо-
нувалася у бібліотеці у Мінську. 
Також було створено декілька 
онлайн-фотовиставок (одна з 
них у співпраці з ізраїльським 
фотоклубом «Цафон»).

Приємною подією 2020 
року стала дебютна участь 
фотоклубу «Прекрасне поруч» 
у XIV Фестивалі фотоклубів 
України: клуб отримав диплом 
лауреата фестивалю.

Були минулого року у фо-
токлубівців і особисті творчі 
досягнення. Керівник клубу 
Віктор Кошмал отримав зо-
лоту медаль НСФХУ у XIII На-
ціональному бієнале «Приро-
да 2020», а у липні чернігівці 
мали змогу побачити у місті 
його фотовиставку «Яскраві 
обличчя Чернігівщини».

Тетяна Яворська презен-
тувала у Національній бібліо-
теці імені Ярослава Мудрого 
фотовиставку «Мелодія моєї 
душі» та перемогла у номінації 
«Літературні герої оживають 
на світлинах» в обласному фо-
токонкурсі «Життя як книга».

Ольга Шеремет представи-
ла фотовиставку «Дванадцять 
місяців» у обласній дитячій лі-
карні та отримала диплом I сту-
пеню у III Міжнародному сати-
рично-гумористичному фото-
конкурсі «Весела копиця».

Фотоальбом Андрія Май-
ковського «Храми Чернігово-
Сіверщини» переміг в одній з 
номінацій обласного літера-
турного конкурсу «Книга року».

Роботи фотоклубівців екс-
понувалися на різних фото-
виставках у Чернігові, Києві, 
Кропивницькому, Хайфі та ін-
ших містах.

Протягом 2020 року кура-

тор клубних конкурсів Сергій 
Тарабара провів 17 фотокон-
курсів, на яких було обрано 51 
найкращу роботу. Частина з 
них представлена на фотовис-
тавці у бібліотеці, а з усіма ро-
ботами можна ознайомитися 
на сторінці Клубу у Фейсбуці. 

Поетичний бібліопростір 
«А+» при бібліотеці

У великій читальній залі обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка вперше після перерви у зв'язку 
з карантином зібралися учасники поетичного бі-
бліопростору «А+».

Ведуча Наталія Утиро привітала всіх з по-
верненням до творчого поетичного спілкування. 
Тема зустрічі – «Поезія лютневої заметілі». 

В програмі були інтерв̀ ю поетів, читання 
ними своїх віршів, інтерактивна гра «Три цитати», 
музичні композиції, 

У поетичному бібліопросторі брали участь Ла-
риса Дущак, Ірина Кулаковська, Анжела Чехова, 
Марія Шевченко, Валентина Григоренко, Людми-
ла Ковальчук, Ганна Демиденко, Лана Світко, На-
талія Коса, Наталія Мелуа та Світлана Яснева. 

Обласна бібліотека ім. В. Короленка: 
проєкт «Видатні жінки Чернігівщини»

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Автор – у центрі, праворуч від нього – директорка бібліотеки 
Людмила Зіневич з книгою, ведуча заходу Олена Терещенко

Фото Ольги Шеремет
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