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Бліц-інформ
Чернігівську міську 
лікарню № 2, найбільшу 
в місті, утеплять 
за 120 мільйонів гривень
У 2021 році у Чернігові планують розпоча-

ти роботи із комплексної термомодернізації бу-
дівлі головного корпусу КНП «Чернігівська місь-
ка лікарня № 2». Про це під час ХVІ Українсько-
го муніципального форуму в Одесі розповів за-
ступник міського голови Олександр Атрощенко. 
Він долучився до події онлайн, презентував до-
свід Чернігова у впровадженні енергоефектив-
них заходів. Закрема, підвищення енергоефек-
тивності чернігівської школи № 5 та вуличного 
освітлення Чернігова. Відтак, у закладі освіти 
вдалося скоротити споживання тепла на 56%, 
а споживання електроенергії на вулицях міста 
- на 36%.

Також відзначив плідну роботу із проектом 
GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефек-
тивність у лікарнях». «Місто у 2017 році стало 
учасником відбору до проекту та з-поміж 30 міст 
України, Чернігів разом із Сумами стали партне-
рами проекту. Було проведено енергетичний ау-
дит усіх 46 будівель лікарняних закладів. За ре-
зультатами аудиту було обрано будівлю голов-
ного корпусу пологового будинку. Впровадже-
ні зміни дозволяють знизити споживання тепла 
закладом щонайменше на 34%», зазначив Атро-
щенко.

Отриманий досвід у Чернігові планують ви-
користати під час реалізації проекту з термо-
модернізації міської лікарні № 2. Це найбільша 
будівля медичного закладу Чернігова. Її площа 
- 29 тис. кв. м. У лікарні планують утеплити сті-
ни та дах, замінити вікна та двері на енергое-
фективні. Вже розроблено проектно-кошторис-
ну документацію, загальна вартість проекту 120 
мільйонів гривень. Розпочати реконструкцію 
об’єкту планують в 2021 році.

Фронтмен гурту KOZAK 
SYSTEM Іван Леньо 
подорожує Чернігівщиною
Cтартував всеукраїнський туристичний про-

єкт «Моя мотокраїна. Відомі українці рекомен-
дують»!

Протягом трьох місяців зіркові музиканти 
проїдуть на мотоциклах туристичні маршрути у 
різних частинах України - першим Іван Леньо ви-
рушив у подорож Чернігівщиною.

«Мета цього проєкту – показати ті куточки 
України, які облюбували митці, культурні діячі. 
Тобто місця, які стали для нас певними місцями 
сили, і ми розкажемо про них щось таке, чого не 
знає жоден гід. Я буду показувати регіон Сівер-
щина. В ньому багато історичних пам’яток: це і 
Батурин, Новгород-Сіверський і Сосниця, де на-
родився Довженко… Треба надати належне ав-
торам проекту, адже ці маршрути – можливість 
краще знати нашу історію, бо, що краще ти зна-
єш історію, то краще сприймаєш сьогодення та 
правильніше ведеш себе, як українець, в своєму 
власному просторі», сказав музикант. 

Також у проекті беруть участь Олег Скрипка, 
Олег Фагот Михайлюта, Sergii Tanchynets та інші 
зіркові байкери.

Автор проєкту - лідер гурту «КОРАЛЛІ», Миш-
ко Адамчак.

В рамках проекту створять 5 відеороликів з 
детальним описом маршрутів та історіями фор-
мування любові до мотоциклів відомих музи-
кантів. Автори проекту закликають долучатися 
до мандрівок не лише власників байків, а й ав-
томобілістів, любителів подорожувати велоси-
педом чи іншим видом транспорту.

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

штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими 
реквізитами: на картку «Приватбанку» на ім'я 
Ясенчука Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Президент України Володимир Зелен-
ський ухвалив рішення звільнити Анну Кова-
ленко з посади голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації. В народі цю посаду 
звично називають – губернатор, старовин-
ний термін, хоч губерній у нас нема вже ціле 
століття.

Призначення-звільнення глав виконав-
чої влади областей за законом глава держа-
ви узгоджує з Кабінетом Міністрів. І Уряд вже 
ухвалив таке рішення – узгодити. Буде Указ 
президента, а поки що наприкінці липня Анна 
Коваленко на прес-конференції оголосила 
про свою відставку. Причин ніхто не називає, 
ні в столиці, ні тут. Просто – чергова зміна ка-
дрів. Надто вже звична в нашій країні. 

Узгоджена в столиці і нова кандидатура 
на голову ОДА: це В'ячеслав Чаус, заступник 
генерального директора із земельних та соці-
альних питань АТ «Укргазвидобування» групи 
«Нафтогаз». Тобто, черговий голова зі столиці. 

Чисто інформативно про кадрову 
політику. 

Анна Миколаївна Коваленко, яку 13 жов-
тня минулого року, у 29 повних років, призна-
чили очолювати велику область, народилася 
5 травня 1991 року, в місті Буча на Київщині. 
Освіта – Київський університет театру, кіно і 
телебачення, фах – театрознавець. За фахом 
не працювала, перейшла в управлінські сфе-
ри і громадську діяльність. 

Прослухала курс «Військове командуван-
ня та гуманітарне право» Женевського цен-
тру політики безпеки (Швейцарія). Аспірантка 
Національної академії державного управлін-

ня при Президентові, спеціальність – «Публіч-
не управління». Подальша діяльність наступ-
на. 

03. 2008 – 12.2013 — журналістка, ав-
торка та ведуча програм (ТРК «радіо ЕРА», 
ТРК УкрлайфТВ, телеканал СТБ). 

2014 – 2015 роки: радниця трьох Міні-
стрів оборони – Коваля, Полторака, Гелетея. 

12.2014 – 08.2015 – радниця Міністра 
інформаційної політики. 

09. 2019 по 05. 2020 — заступниця Ке-
рівника Офісу Президента.

05.2020 – 10.2020 — заступниця Міні-
стра розвитку громад та територій України.

 08.2019 – 09.2019 – депутатка парла-
менту IX скликання, від партії «Слуга народу». 

Не так давно вийшла заміж за Руслана 
Хомчака (1967 р.н.), генерал-полковника, ко-
трий останні два роки був Начальником генш-
табу – Головнокомандуючим Збройними Си-
лами України. Звільнений з посади Указом 
Президента майже одночасно з рішенням 
про відставку дружини. Призначений пер-
шим заступником Секретаря Ради нацбезпе-
ки і оборони. 

На посаду глави ОДА Анна Коваленко 
прийшла вже вагітною, невдовзі народила 
доньку, але в декретну відпустку фактично не 
йшла, працювала. 

Провела різке кадрове оновлення в ОДА: 
замінила трьох чоловіків – заступників голо-
ви ОДА жінками. Теж прийшлими з Києва, з 
різних владних структур. На четвертого за-
ступника-чоловіка недавно порушено кримі-
нальну справу, звинувачення в хабарництві, 

сума величезна – 160 тисяч доларів. Ця до-
волі дивна справа розслідується. Позбулися 
посад і ще ряд посадовців обласного рангу, 
правда, дехто судиться за відновлення. І за-
галом Коваленко запам`яталася чи не най-
більше гучними заявами про боротьбe з ко-
рупцією. А також пропагуванням соціальних 
ініціатив столичної влади («Велике будівни-
цтво» і т.д.).

Після другого Майдану Чаус стане вже 
6-м керівником області. Ось попередні голо-
ви ОДА: 

Володимир Івашко: 03.03.2014 – 
19.03.2014. 

Валерій Куліч: 31.03.2015 – 30.07.2018. 
Олександр Мисник: 28.11.2018 – 

11.06.2019.
Андрій Прокопенко: 31.10.2019 – 

12.10.2020.
Анна Коваленко: з 13.10.2020.
У проміжках між ними, під час пошуку но-

вих голів., виконуючими обов̀ язки голови 
ОДА були: 

Сергій Журман: 19.09.2014 – 31.03.2015, 
зараз під слідством у кримінальній справі, за 
звинуваченням у хабарництві. 

Юлія Свириденко: 30.07.2018 – 
28.11.2018. 

Наталія Романова: 11.06.2019 – 
31.10.2019. 

Отже, три губернатори були призначе-
ні попередньою владою, постмайданною 
(перший ще в.о. Президента Турчиновим, 
два наступні Порошенком), і вже ось третій, 
Чаус, призначатиметься Зеленським. 

У Чернігівській міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського відбулася презентація 
збірки фентезі-оповідань чернігівських ав-
торок «Розшукується дракон!» Лауреатка та 
дипломантка «Коронації слова» Олена Тере-
щенко у співавторстві зі своєю подругою-
письменницею Оленою Степанець предста-
вили збірку новел у жанрі європейського 
фентезі. «Хоча ми обидві й пишемо фенте-
зі, але стилі надто різні. Тому поєднали під 
однією обкладинкою наші «сольні» роботи», 
зазначили авторки. 

До збірки увійшло 13 новел в різних 
жанрах фентезі: героїчне, романтичне, фі-
лософське, гумористичне тощо. Частина 
творів написана спеціально для збірки, 
частина створена раніше і вже перемагала 
на престижних всеукраїнських конкурсах. 

«Ми вирішили звернутися саме до євро-
пейського фентезі, тому що на сьогоднішній 
день цей жанр в Україні абсолютно не акту-
алізований. Звичайно, в нас є своя багата 
міфологія, але коли в останні роки всі масо-
во кинулися описувати мавок та чугайсте-

рів, це вже стало банальним», зазначила 
Олена Терещенко. 

Під час презентації гості мали змогу 
приміряти на себе маску дракона, почасту-
ватися чарівним зіллям та отримати жартів-
ливе передбачення від авторок.

Неповторну атмосферу Середньовіччя 
створив супровід від чернігівського автора-
виконавця Акслі (Олександр Колесник) з ду-
ету Ravenheart. 

Із книгою вже можна ознайомитися у 
бібліотеці.

Літературно-мистецька панорама

Шостий губернатор після Майдану

Понад 100 років тому в бу-
динку Михайла Коцюбинського 
відбувалися літературні суботи – 
до його садиби приходили пись-
менники, художники та презен-
тували свої твори Михайлові Ко-
цюбинському, а він давав моло-
дому поколінню дружню оцінку 
та пораду. 

31 липня Чернігівський літе-
ратурно-меморіальний музей-
заповідник М. Коцюбинського і 
обласна організація Національ-
ної спілки письменників України 
відновили цю славну традицію. 
Ініціаторкою і ведучою проекту 
стала чернігівська журналістка і 
поетеса Валентина Громова. 

Зустріч пройшла у затишній ат-

мосфері – на веранді меморіаль-
ного будинку Коцюбинського. Гос-
ті насолоджувалися красою саду 
письменника, читали свої твори.

Проект представили заступ-
ниця директора Музею Наталія 
Коцюбинська, голова обласної 
організації НСПУ Олена Конеч-

на. Свої твори читали чернігівці 
Валентина Громова, Ліна Лан-
ська, Лариса Ткач, Віра Козло-
ва, Олена Мамчич, Олексій Мас-
лов. Також гості з Прилук: Ніна 
Ткаченко (представила книгу 
з віршами її, покійного чолові-
ка Миколи і доньки Лесі), Лілія 
Бондаревич-Черненко, автори 
ще з ряду районів. Художниця 
Лілія Ібрагімова показала свої 
картини. Співали сестри Тетя-
на та Інна Чабан. Свої бардів-
ські пісні виконав під гітару ре-
дактор нашої газети Петро Ан-
тоненко. 

«Літературні суботи у Коцю-
бинського» проходитимуть що-
місяця.

«Літературні суботи у Коцюбинського» відроджено

Народний мюзикл 
«Село і люди»

Прем’єра його відбулася три роки тому, тепер 
він знову повертається на сцену обласного фі-
лармонійного центру. Цього разу у затишний дво-
рик – літню креативну локацію, що набуває все 
більшої популярності. 

За сюжетом мюзиклу (режисер-постановник 
Дмитро Обєдніков та сценаристка Світлана Бун-
зяк), до поліського села приїздить парубок з міс-
та щоб побратися з місцевою дівчиною. Але бать-
ки молодят сваряться між собою, намагаючись 
вирішити за своїх дітей, де їм краще після гучно-
го весілля – у місті чи селі? 

14 липня в народному мюзиклі взяли участь 
виконавці центру: заслужені артисти України 
Володимир Гришин та Сергій Сулімовський, за-
служена артистка естрадного мистецтва Укра-
їни Ніна Коцур, солісти Тетяна Олійник, Марина 
Маккей, Наталія Липницька, Марина Коваленко, 
Іванна Подольська, Інна Василенко, Дмитро Об-
єдніков, Максим Пузан, Яна Корольова, Катери-
на Іващенко, Анна та Дар’я Міхневич, Олександр 
Лузан, Ксенія Трубіна та Юлія Литвин. Прекрас-
ні танці продемонстрував Театр танцю «Екватор».

У читальному залі обласної бібліоте-
ки ім. В. Короленка відбулася презентація 
цієї збірки «Ромашки не знають жури».

Олена Компанець народилася в Ку-
чинівці на Сновщині, в сім’ї вчительки та 
інженера. Закінчила Ніжинський педін-
ститут ім. М. Гоголя, викладала мову й лі-
тературу в сільських школах. Пані Олену 
обирали сільською головою, депутаткою 
місцевих рад кількох скликань. Понад 18 

років Олена Компанець працює головною 
редакторкою райгазети «Промінь». Мати 
двох донечок і двох синів.

Змістовна і майстерно оформлена пер-
ша книга авторки розрахована на вдумли-
вих читачів.

Привітати поетесу з виходом збірки 
завітали літератори, бібліотекарі, журна-
лісти. Музичні вітання лунали від співаків, 
музикантів. 

Перша поетична збірка Олени Компанець

Шукали драконів, частувалися чар-зіллям
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