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Бліц-інформ
Медики отримали 
20 сучасних «швидких» 
Вони поповнили автопарк Обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф. Машини ку-
плені коштом Національної служби здоров̀ я. Всього цього 
року заклад придбав 70 автівок, зних 56 – за кошти НСЗУ.

Центр – єдиний заклад для надання екстреної медич-
ної допомоги в області. Також тут діє і єдиний навчально-
тренувальний відділ. Медичні бригади мають можливість 
відпрацьовувати навички надання допомоги на сучасних 
тренажерах, манекенах. Спеціалісти відділу також вчать 
основам надання медичної та домедичної допомоги пра-
цівників екстрених служб ДСНС та МВС області, вчителів та 
учнів. У 2021 році проведено більше тисячі таких занять. 
У закладі працює центральна оперативна диспетчерська, 
яка приймає виклики з усієї області.

У 2020 році будівля Центру була повністю реконструйо-
вана та утеплена у рамках програми Президента України 
«Велике будівництво».

У Чернігові різко, 
на 66 %, подорожчав проїзд 
у тролейбусах 
Такий тариф від 1 жовтня введено рішенням міськви-

конкому. Пояснення все ті ж: подорожчання витрат, збитко-
вість транспорту. Правда, не зовсім зрозуміло, чому подо-
рожчання таке різке: до попередньої ціни у 5 гривень дода-
но ще дві третини цієї суми, тобто 66 %. Рішення стосується 
тролейбусів, бо Чернігівське тролейбусне управління є ко-
мунальним підприємством міської ради. Одночасно викон-
ком дозволив і автоперевізникам підняти тариф в автобу-
сах і маршрутках з 6 до 8 гривень. Що ті миттю і зробили. 
Цей міський транспорт в основному приватний. Але міській 
владі теж би варто розібратися, що за тарифи постійно ви-
прошують у неї перевізники і яка дійсно «собівартість» про-
їзду? Врешті, чому маршруток так багато, якщо перевізни-
ки постійно бідкаються про «збитковість»?

Переможці конкурсу 
«Краща бібліотека року»
28 вересня в обласній бібліотеці ім. В. Короленка під-

бито підсумки обласного конкурсу «Краща бібліотека року» 
– за 2020 рік.

Переможцями конкурсу визнані: Центральна бібліоте-
ка ім. М. Коцюбинського Чернігівської міської комуналь-
ної бібліотечної системи; Тростянецька бібліотека-філія Па-
рафіївської селищної бібліотеки; Чернігівська Центральна 
міська бібліотека для дітей ім. О. Довженка.

Друге місце зайняли: Прилуцька міська центральна біблі-
отека імені Любові Забашти, бібліотека села Короп'є Деснян-
ської ОТГ, Ріпкинська бібліотека для дітей. Третє місце: Верті-
ївська сільська публічна бібліотека для дорослих, Жукотків-
ська бібліотека-філія КЗ «Михайло-Коцюбинська публічна бі-
бліотека», Лосинівська селищна бібліотека для дітей.

Представники цих бібліотек представили роботу своїх 
закладів.

Батурин: всеукраїнська 
патріотична акція, присвячена 
Левку Лук’яненку
Її назва – «Народжений бути вільним». Розповідає 

співзасновник Ніжинської громадської організації «Д. 
Крук» Максим Вертюк. «Подібні акції, присвячені Левку 
Лук’яненку, ми вже двічі проводили в селі Хотів Київської 
області, де він мешкав до кінця свого життя. Та, оскільки 
він – уродженець Чернігівщини, третю вирішили провести 
тут. Виграли конкурс у Міністерстві молоді та спорту Украї-
ни й отримали фінансування».

Акція проходила з 23 по 26 вересня й зібрала понад 
140 учасників з різних областей – представників патріо-
тичних об’єднань, громадських активістів, учасників АТО/
ООС, учнівську молодь. Вони мали зустрічі з учасниками 
українсько-російської війни, дізнавались більше про бор-
ців за незалежність України, переглядали документальний 
фільм, грали в історичну гру, слухали тематичні лекції та 
концерти відомих на передовій музикантів і співаків Хрис-
тини Панасюк та Дениса Степаненка, ходили на екскурсію 
в Батуринську фортецю.

Практичні заняття включали отримання знань і навичок 
з альпінізму, топографії, основ виживання та самозахисту, 
мінної безпеки, медицини та культури поводження зі збро-
єю. Співорганізаторами акції були громадські організації 
«Д.Крук», «Братство АТО», «Ічнянський козацький полк», МБ 
«Госпітал'єри», Український інститут національної пам'яті.

Урочисте відкриття меморіальнї до-
шки з погруддям колишнього міського 
голови Чернігова Василя Михайлови-
ча Хижнякова ( 05. 01. 1843 – 12. 03. 
1917) відбулося 21 вересня. Компози-
ція складається з бронзової меморіаль-
ної дошки та мармурового бюсту. Її вста-
новили на фасаді будівлі, у якій працю-
вав Василь Хижняков протягом 1875 
– 1887 років, тоді тут була мерія міста. 
Це на розі вулиць Магістратської і Кир-
поноса, де тривалий час було управлін-
ня Нацбанку. 

За 12 років головування Василя 
Хижнякова було дуже багато зроблено 
для розвитку Чернігова. Зокрема, міс-
то вперше отримало водогін, телефон та 
електрику. Тут будували дороги, розвива-
ли міську інфраструктуру, створили Чер-
нігівський міський громадський банк, 
відкрили Страхове товариство, бібліоте-
ку, лікарню, міські чоловіче і жіноче учи-
лища, налагодили протипожежну охоро-

ну, влаштували гасове освітлення, орга-
нізували ветеринарно-санітарний нагляд 
тощо.

На урочистостях доктор історичних 
наук, професор Сергій Леп’явко, автор 
книг з історії міста, зазначив: 

– Місцеве самоврядування – це 
ознака європейськості Чернігова та 
України. Перший досвід Чернігів отримав 
у 1623 році, після чого став частиною ре-
альної європейської спільноти. Василь 
Хижняков народився у Києві, закінчив 
столичний університет, у якому вивчив-
ся на історика. У Чернігові він спочат-
ку був учителем у гімназії, проте згодом 
легко вписався у місцеве самоврядуван-
ня. Його мудрість, ерудиція і освіта допо-
могли йому 12 років бути міським голо-
вою, а потім три терміни поспіль – голо-
вою Чернігівського земства. Це була са-
моврядна організація на рівні губернії, 
яка займалася освітою, культурою та ме-
дициною.

У Чернігові відкрили пам'ятний барельєф 
на честь колишнього міського голови Василя Хижнякова

Чемпіонат України з футболу, 
прем`єр-ліга. 8 тур. 17 вересня, Чер-
нігів. «Десна» – «Рух» (Львів) – 1:0.

Погана звичка втрачати очки з аут-
сайдерами, ще й вдома, цього разу 
була перервана. Щоправда, матч хоч і 
проходив з перевагою господарів, але 
наших знову підводила реалізація мо-
ментів. Глядачам на стадіоні ім. Гага-
ріна прикро було бачити, як рідна ко-
манда знову втрачає два очки. І ось, 
на їхню величезну радість, буквально 
на останній 90-й хвилині Андрій Тото-
вицький, з подачі Тараса Завійського, 
головою забив гол. Це був перший м`яч 
у чемпіонаті кращого бомбардира ко-
манди в минулому турнірі, де він забив 
9 м`ячів. 

Виліт з Кубка України 
21 вересня, Харків. Одна шіст-

надцята Кубка. «Металіст» – «Десна» 
– 2:1. 

В проміжку між турами відбулися 
матчі Кубка. До цієї стадії команди дру-
гої і першої ліги пройшли попередні. 11 
кращих пробилися в одну шістнадця-
ту. Тут суперником кожної стала 11 ко-
манд прем`єр-ліги, причому ті, хто в по-
передньому чемпіонаті зайняли місця 
від 6 і нижче, а «Десна» тоді фінішува-
ла якраз шостою. Всі вони мали грати 
в гостях. «Десні» жеребкування прине-
сло найсильнішого суперника, лідера 
першої ліги – харківський «Металіст». 

Кілька років тому «Металіст» і «Дні-
про», команди зі славною історією (дні-
пряни навіть двічі були чемпіонами 
СРСР), банкрутували і зникли, як і не-
мало наших команд в останнє 10-літ-
тя. Майже мільйонні міста зосталися 
без великого футболу. Великий бізнес, 
який у нас опікується футболом, взяв-
ся відродити команди, яким довело-
ся починати з низів. Першими успішно 
піднялися шаблями другої потім пер-
шої ліги дніпряни: оновлена команда, 
вже під назвою «Дніпро-1», не перший 
сезон знову в еліті. Дебютувала цього 
року тут і команда «Металіст 1925». Але 
вона юридично не є наступницею «Ме-
таліста». 

Його взявся відновити відомий 
бізнесмен Олександр Ярославський. 
Саме він кілька років тому продав 
клуб. Тепер повернув собі його бренд. 
Команда швидко виграла другу лігу, 
нині лідирує в першій і , очевидно, по-
вернеться у прем`єр-лігу. 

Васе ж, «Десна» мала б пройти цьо-
го суперника. Складалося непогано: на 
останній хвилині першого тайму юний 
Вікентій Волошин, орендований у «Ди-
намо», відкрив рахунок. Але в другому 
таймі наші пропустили два м`ячі і вибу-
ли з турніру. 

Прем`єр-ліга. 9 тур. 26 вересня, 
Чернігів. «Десна» – «Металіст 1925» 
(Харків) – 1:2.

Знову прикрий домашній програш, 
знову дебютантові і одному з аутсайде-
рів. Брак настроєності на гру, концен-
трації проявився уже в тому, що гос-
ті відкрили рахунок на 1 хвилині. При 
звичайному кутовому на наші воро-
та першим відгукнувся на подачу фор-
вард гостей бразилець Марлісон і під-
правив м`яч у наші ворота. 

Правда, через 10 хвили Тотовиць-
кий зрівняв рахунок. Але на 4-й хвили-
ні другого тайму гості вийшли вперед. 
Хаотичні атаки наших так і не принесли 
бодай нічиєї, не те що перемоги. 

Прем`єр-ліга. 10 тур. 3 жовтня, 
Запоріжжя. «Зоря» – «Десна» – 2:0.

Команда Луганська, через війну на 
Донбасі, вже котрий чемпіонат грає до-
машні матчі в Запоріжжі. «Десні» після 
домашніх поразок аутсайдерам тре-
ба було реабілітуватися, хоч і у матчі 
з бронзовим призером двох останніх 
чемпіонатів. Чуда не трапилося, все 
ж, суперником була одна з кращих ко-
манд України. Хоч наші старалися, як 
могли. На жаль. не змогли зіграти трав-
мовані Тотовицький і Волошин. 

Натомість за три дні до матчі від-
бувся гучний трансфер: «Десна» під-
писала контракт з недавнім лідером 
«Зорі» 27-річним півзахисником Влад-
леном Юрченком. Він вихованець 
«Шахтаря», грав за його молодіжні ко-
манди, за «Маріуполь», пограв і в Данії 
та Німеччині ( за «Байєр»). А в останні 
сезони був одним з лідерів «Зорі». Чи-
мало забивав, у тому числі за кордо-
ном. 

Весною Юрченко, як і ще ряд грав-
ців, у яких закінчився контракт, пішов з 
команди вільним агентом. Кілька міся-
ців був без клубу, а відтак «Десні» діс-
тався безкоштовно, бо не було у якої 
команди викупати його контракт. Між 
тим, трансферна вартість гравця не-
мала – 2,5 мільйона євро. І якщо його 
захоче хтось викупити до завершення 
контракту з «Десною», до 30 червня на-
ступного року, наш клуб зможе на цьо-
му добре заробити. Хоча краще б такі 
сильні гравці були у нас.

На цей матч в стартовий склад по-
вернувся наш основний воротар Ігор 
Литовка. Він став героєм початку матчу, 
але «з горя», через грубі помилки обо-
рони. Спершу наші прогавили вихід на 
ворота гравця господарів. Зупиняючи 
його, Литовка порушив правила. Але чу-
дово відбив призначений за це пеналь-
ті, який не реалізував Сергій Булеца. 
За кілька хвилин – знову вихід один на 
один на наші ворота форварда гостей. 

І знову Литовка зумів врятувати коман-
ду. Все ж, на 19 хвилині той же Булеца 
відкриває рахунок. А в середині другого 
тайму господарі його подвоюють. 

А що ж наші? Кращим на полі, та 
й взагалі зараз у команді, був Андрій 
Домбровський. Старалися капітан 
Єгор Картушов, Владислав Калитвин-
цев, Леван Арвеладзе. Але вчотирьох 
гру не зробиш і жоден тренер не зро-
бить. навіть такий досвідчений. як наш 
Олександр Рябоконь. Бо іншим грав-
цям треба ще елементарно вчитися 
на щоденних тренуваннях. На останні 
15 хвилин тренер випустив і Юрченка, 
який кілька місяців не грав і, звичайно 
ж, не одразу набере форму. Загалом 
же, лава запасних у команди дуже ко-
ротка. 

Позаду 10 турів, третина чемпіо-
нату. «Десна» набрала 16 очок з 30-ти 
можливих. Хоча відставання від зони 
єврокубків невелике. 

Після чудового старту, перемог у 
перших 4 турах, настав спад. З 16-ти 
очок – 12 з 12-ти можливих набрано 
у перших 4 турах, а в наступних 6-ти 
– лише 4 з 18-ти. Час надолужувати 
згаяне. 

Турнірна таблиця чемпіонату піс-
ля 10 турів. Різниця забитих і пропу-
щених м`ячів, набрано очок.

 «Динамо» 25 – 2 26

 «Шахтар» 23 – 5 23 

 «Ворскла» 19 – 7 21

«Зоря» 22 – 9 20

«Дніпро-1» 14 – 12 19 

«Олександрія» 10 – 7 18

«Десна» 13 – 16 16

«Металіст-1925» 9 – 13 13

«Верес» 9 – 12 12

«Рух» 8 – 12 11

«Колос» 7 – 14 11 

 «Інгулець» 9 – 18 8

«Львів» 6 – 15 6

«Чорноморець» 11 – 24 6 

«Минай» 6 – 12 6

«Маріуполь» 12 – 25 4
 

«Колос» і «Минай» мають відкладе-
ний матч між собою.

Зараз в чемпіонаті перерва на мат-
чі збірної країни. В 11 турі «Десна» грає 
на виїзді з командою «Минай», 17 жов-
тня. А у 12 турі вдома приймає «Олек-
сандрію», орієнтовна дата – 23 жовтня. 

«Десна»: напружена боротьба
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