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Щойно вийшла друком чергова кни-
га найплодовитішого чернігівського 
письменника Олексія Брика. Це три 
повісті з самобутніми історіями та різ-
ними людсьськими долями. Тому і за-
гальна назва збірки носить коротку, 
але промовисту назву – «Доля». Сю-
жети цікаві, динамічні, з несподіва-
ною розв’язкою.

Присвячено світлій пам’яті Ганни Арсенич-
Баран, яка несподівано і явно передчасно по-
кинула наш світ.

«Правда – світло розуму» – перша опо-
відка. Кожен з нас трактує правду за своїм 
розумінням. І у словнику Даля вона тракту-
ється по-різному. Правда світліша за сонце. 
Все минеться, одна правда залишиться. Не 

в силі Бог, а в правді. Добра справа правду 
казати. Правда з води і з вогню врятує. Хто з 
правдою живе, той добро несе... Смисл зро-
зумілий: у Бога правда одна.

Далі Олексій Брик стверджує, що безна-
дійне кохання, як і перше, трапляється в житті 
майже кожної людини. Нерадісне тверджен-
ня. На прикладі головного героя повісті Бо-
риса. Ось останні слова: «...А він щодень усе 
більше старіє, покинутий, самотній, нікому не 
потрібний...».

Або закінчення іншої повісті «Кандидат 
наук»: «Один з молодиків непомітно підмор
гнув іншому. Той натягнув на голову Андрію 
целофановий пакет і затиснув на горлі. Анд
рій намагався вирватися. Крутив головою, за
дихаючись. За кілька хвилин перестав опира

тися...». Проте випадковий перехожий, який 
вигулював собаку, його знайшов, викликав 
«швидку». Його «відкачали», але не привели 
до тями. Довелося відправити до психіатрич-
ної лікарні. Бумеранг повернувся до нього й 
жорстоко помстився. А що передувало такій 
страхітливій розв’язці, ви зможете довіда-
тись, прочитавши повість.

«Весна» з наголосом на першому складі. 
Так називається третя повість. «Весна» – це 
словенське жіноче ім’я. Коротенька оповідь 
про нещасливе кохання українського юнака 
Степана і дівчини з Югославії (ще тоді) Вес-
ни. Міжнародне кохання, а сім’ї обоє створи-
ли кожне на своїй батьківщині. Де народився, 
там і згодився...

Віталій АДРУГ

Присвячено світлій пам’яті Ганни Арсенич-Баран

Міністерство захисту навколишнього середови-
ща і природних ресурсів України ініціює зако-
нопроєкт про обмеження обігу та виробництва 
пластикової продукції для одноразового вико-
ристання, повідом ляє сайт posteat.ua.

– Спільно з експертами проєкту ЄС APENA2 ми 
розробили законопроєкт про обмеження обігу та ви
робництва пластикової продукції одноразового ви
користання – на основі положень Директиви ЄС 2019 
року (2019/904) про одноразовий пластик, – написав 
міністр захисту довкілля Роман Абрамовський 
у Facebook.

Закон планують зареєструвати у Верховній Раді 
до кінця жовтня. В документі прописані заборони на 
виробництво, ввезення на територію України та вве-
дення в обіг одноразових пластикових виробів:
 соломинок;
 столових приборів (виделки, ложки, ножі, па-

лички, шпажки, мішалки для напоїв);
 посуду (тарілки, стакани тощо);
 паличок для тримання повітряних куль та осно-

ви для них;
 гігієнічних ватних паличок;
 ємностей для їжі та напоїв (наприклад, кон-

тейнери);
 кришок від ємностей для напоїв;
 ємностей для їжі та напоїв зі спіненого піно-

полістиролу;
 виробів з оксобіорозкладного пластику.
– Також пропонуємо запровадити маркування 

для деяких виробів, що містять пластик, але поки що 
не потрапляють під заборону. Зокрема, для: вологих 
серветок, засобів особистої жіночої гігієни, підгузок, 
тютюнових виробів з фільтрами. Нове маркування 
буде «маячком» для споживачів, що така продукція 
має негативний вплив на довкілля, тож краще змен
шити її використання або взагалі відмовитися, – до-
дав Абрамовський.

У разі прийняття законопроєкту, всі заборони на-
будуть чинності через рік.

Громадська організація «Еко Місто Чернігів» 
розпочинає новий проєкт «Мобільна 
майстерня «Plastic Fantastic». У планах його 
організаторів – долучити до сортування 
пластикових відходів дітей міста та їхніх 
батьків. Про це повідомляє ГО «Еко Місто».

В Україні хочуть 
заборонити одноразові 

пластикові вироби

Вартість послуг, медикаменти та вироби медич-
ного призначення оплачує Національна служба 
здоров’я України. І про це знають тільки 22 від-
сотки українців.

Такими є результати соціологічного дослідження 
про рівень обізнаності населення щодо інсульту та 
його лікування, які представили у рамках прескон-
ференції «Надання медичної допомоги при інсульті 
під час пандемії CОVID-19».

Отже, 57% українців вважають, що обізнані у темі 
інсульту, а 68% опитаних змогли спонтанно назвати 
хоча б одну з ознак інсульту. Майже усі опитані (понад 
90%) знають, що потрібно терміново викликати швид-
ку допомогу. Однак лише половина (52%) знають, що 
пацієнтів з інсультом мають доставити у спеціалізова-
ні лікарні, де є цілодобовий доступ до комп’ютерної 
томографії чи магнітно-резонансної томографії.

До відома: з квітня 2020 року надання медичної 
допомоги при гострому мозковому інсульті входить у 
Програму медичних гарантій та оплачує Національна 
служба здоров’я України. Кожен/кожна пацієнт/паці
єнтка, який/яка потрапляє до спеціалізованої лікарні 
з інсультом, має право на безоплатне лікування.

Лише 22% українців знають, 
що лікування інсульту  
є безоплатним

Першими отримали комп’ютери 
для 15 сільських бібліотек представ-
ники Менської, Сновської, Михайло-
Коцюбинської та Кіптівської терито-
ріальних громад.

Участь у заході взяли заступник 
голови ОДА Дмитро Іванов, проєктна 
менеджерка «Дія. Цифрова освіта» 
Руслана Коренчук, керівниця благо-
дійних проєктів «Favbet Foundation» 
Маріанна Ковеня та Фазиль Аскеров 
– голова Правління Асоціації розвит-
ку туризму.

– Наша мета – перетворити біблі
отеки на сучасні хаби цифрової осві
ти. Адже це саме ті заклади, де люди 

навіть з найвіддаленіших і малонасе
лених пунктів області можуть реалізу
вати свою потребу в цифровій освіті, 
– зазначила Руслана Коренчук.

Важливо, що на реалізацію про-
єкту не витрачені кошти державно-
го бюджету. Передача комп’ютерів 
відбулася за сприяння Офісу Пре-
зидента України, Української біблі-
отечної асоціації та фонду «Favbet 
Foundation».

– Бібліотеки потрібно осучасню
вати, за ними майбутнє. Цей проєкт 
відкриває рівні можливості та вільний 
доступ до інформації, незалежно від 
місця проживання. Найвіддаленіші ку
точки Чернігівщини мають бути забез
печені комп’ютерами та інтернетом. 
Це один з пріоритетів облдержадмі
ністрації, – наголосив Дмитро Іванов, 
привітавши учасників заходу.

Загалом комп’ютери разом із меб-
лями під них надійдуть у 37 громад об-
ласті. П’ять із них вже отримала Світ-
лана Шелудько, начальниця відділу 
культури Менської міськради. Вони 
поїдуть у найвіддаленіші села: Велич-
ківка, Волосківці, Ушня та Киселівка.

– Для нашої громади це масштаб
ний подарунок. Коли ми об’їздили всі 
наші села, виявили дві проблеми. Пер
ша, це, як завжди, для людей – вода. 
На жаль, це екологічна проблема, на неї 
маємо вплинути тільки усі разом. Друга 
проблема – всі дітки підходили, навіть 
старі люди, і просили саме комп’ютери 
в село, – зазначила пані Світлана.

До речі, Чернігівщина – одинадця-
та область, яка отримала комп’ютери 
у рамках програми розвитку цифрової 
освіти. Загалом у бібліотеки України 
мають надійти 5000 одиниць техніки.

Сільські бібліотеки Чернігівщини 
отримають 100 комп’ютерів

20 вересня в обласній 
науковій бібліотеці імені 
Короленка Міністерство 
Цифрової трансформа-
ції України передало 100 
комп’ютерів для сіль-
ських бібліотек Чернігів-
щини, щоб таким чином 
підвищити рівень циф-
рової грамотності у на-
селення, інформує www.
cg.gov.ua.

Чернігівським дітям пропонують  
міняти кришки на іграшки

Незабаром у 30 дитячих садочках та 20 школах по-
ставлять спеціальні дизайнерські бокси для збору плас-
тику. Обслуговувати школи і забирати пластикові відходи 
буде вантажний електричний велосипед майстерні «Plastic 
Fantastic». Біля кожного боксу розмістять інформаційні пла-
кати про правила збору та сортування.

– Ми готуємо сюрпризи для маленьких та юних помічни
ків. Кожен дитячий садок, що бере участь у проєкті, отри
має крафтові іграшки, які будуть виготовлені за допомогою 
обладнання майстерні «Plastic Fantastic», та крапельки магії 
із зібраного разом пластику, – наголошують екоактивісти.

Також до шкіл завітає мобільна майстерня ресайклін-
гу. Тож учні зможуть не тільки побачити на власні очі пере-
робку пластику, а й самостійно виготовити з нього цікаві 
та корисні речі.

Екоактивісти закликають збирати пластикові кришечки і 
флакончики із маркуванням HDPE 2, адже вони наразі най-
цінніші для майстерні «Plastic Fantastic».

Приносити чистий і сухий пластик можна і до сорту-
вальної станції #supersorters. Вона розташована поруч із 
майстернею за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бє-
лова, 4. Працює в суботу та неділю з 11 до 17 години.
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