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В області понад 600 
довгожителів, 
яким 100 і більше років
На Чернігівщині на початок року проживали 195 

тис. осіб у віці 65 років і старше, або 20% усього насе-
лення області (в Україні – 7 млн, або 17%). Серед них 
на 100 жінок припадало 46 чоловіків. В області понад 
600 довгожителів, яким 100 і більше років.

Вік не завадив торік зареєструвати шлюб 58 жін-
кам і 104 чоловікам, старшим за 65 років, з них 10 
осіб одружилися вперше.

Сільські бібліотеки отримали 
100 комп’ютерів за проектом 
«Дія. Цифрова освіта»
Передача техніки відбулася нещодавно у Чернігів-

ській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
Володимира Короленка.

Першими отримали комп’ютери для 15 сільських 
бібліотек представники Менської, Сновської, Михай-
ло-Коцюбинської та Кіптівської територіальних громад.

На реалізацію проєкту не витрачені кошти дер-
жавного бюджету. Передача комп’ютерів відбулася 
за сприяння Офісу Президента України, Української бі-
бліотечної асоціації та фонду «Favbet Foundation».

Чернігівщина – одинадцята область, яка отрима-
ла комп’ютери у рамках програми розвитку цифрової 
освіти. Загалом бібліотеки України мають отримати 
5000 одиниць техніки.

Заробітна плата в області 
Середньомісячна зарплата штатних працівників 

підприємств, установ та організацій області в серпні 
становила 11425 грн, на 20,5% більше, ніж рік тому. 
Але реальна зарплата (з урахуванням зміни цін і тари-
фів) зросла за рік на 8,9%. Серед областей найвищий 
рівень оплати праці в Києві (20358 грн), найнижчий – 
у Чернівецькій (10811 грн), Кіровоградській (11088 
грн), Волинської (11254 грн), Тернопільскій (11283 
грн) та Херсонській (11418 грн) областях. Так що наша 
теж серед найнижчих за зарплатою.

Вакансій на роботу чимало
База вакансій обласної служби зайнятості онов-

люється постійно. Так, на початок жовтня на Черні-
гівщині їх було 1142. Найбільш затребуваними були 
такі. Слюсар - 90 вакансій (зарплата до 13500 грн.) 
– далі кількість вакансій і зарплати; машиніст (коче-
гар) котельної – 69 (до 7000 грн.); оператор котельні 
– 65 ( до 9000 грн.); водій – 60 (до 20000 грн.); підсо-
бний робітник – 54 (до 10000 грн.); швачка – 41 (до 
12000 грн.); продавець продовольчих товарів – 34 (до 
8000 грн.); тракторист – 31 (до 20000 грн.); кухар – 28 
(12000 грн.); лікар - 27 (до 13000 грн.).

Також на Чернігівському заводі ТОВ «Український 
кардан» – чимало вакансій. Підприємство виробляє 
карданні вали для легкових та вантажних автомобілів, 
сільськогосподарської техніки, залізничного та елек-
тричного транспорту, спецтехніки, запчастини. Пра-
цює тут близько 300 людей. Офіційна зарплата, по-
вний соціальний пакет. Актуальні такі вакансії: енер-
гетик, фрезерувальник, слюсар-ремонтник, помічник 
машиніста тепловоза, верстатник, слюсар, шліфу-
вальник, ряд вакансій інженерно-технічного профілю.

На початок жовтня в області налічувалось 10,7 
тис. безробітних – на 19,3% менше, ніж рік тому.

За 9 місяців року послугами державної служби за-
йнятості скористалися 30,4 тис. безробітних, що перебу-
вали на обліку. 8,2 тис. працевлаштовано, 1,7 тис. залу-
чено до громадських та інших робіт тимчасового харак-
теру, ще 2,2 тис. скеровано на професійне навчання.

Прилуцьку виховну колонію 
для неповнолітніх виставили 
на продаж 
Стартова ціна об'єкту 100 мільйонів гривень. За-

гальна площа нерухомості – майже 26 тисяч квадрат-
них метрів. Територія колонії – це більше 4 гектарів 
землі в середмісті Прилук. На них – їдальня, школа, ад-
мінбудівлі, спортивний майданчик, 3 спальні корпуси. 
Загалом на продаж виставили 40 об'єктів нерухомості.

Трудова колонія для неповнолітніх була створена 
у Прилуках 1963 року і в ній передбачалось утриман-
ня до 150 осіб. За час існування колонії тут побудовані 
гуртожитки для вихованців, санітарна частина, банно-
пральний комбінат, професійно-технічне училище, ряд 
виробничих складів, їдальні для вихованців і співро-
бітників, виробничі корпуси, побутові приміщення, за-
гальноосвітня школа, клуб, нова адміністративна бу-
дівля, овочесховище.

Колонія була «законсервована» ще 2019 року і 
в ній перебували всього лише 35 засуджених, яких 
  перевели до інших виховних установ.

У Прилуках – виставка 
Віктора Шульги

В читальній залі Прилуцької міської центральної 
бібліотеки імені Любові Забашти відбулось відкрит-
тя виставки заслуженого художника України, члена 
Спілки Художників України Віктора Шульги (на фото 
четвертий зліва) – «Пора журливих дощів». На ви-
ставці – пейзажі , виконані за останній період пере-
бування художника на хуторі Високе. 

Роботи Віктора Шульги розлетілись по всій Євро-
пі, а прилуцька виставка стала продовженням серії 
робіт про осінь, частина яких уже презентувалась в 
Києві у 2013 році.

Із вітальним словом виступила начальник відді-
лу культури Катерина Мовчан, член СХУ Петро Миро-
ненко, прилуцькі художники Анатолій Риженко, Ка-
терина Кантур, директор бібліотеки Людмила Зубко, 
директор Прилуцького краєзнавчого музею імені В. 
Маслова Тетяна Зоць та ін.

Протягом зустрічі вівся діалог із художником 
про мистецтво, відчуття краси в житті людини. Ху-
дожник подарував присутнім українську народну 
пісню, адже має сильних голос та любить народні 
пісні.

Виступили перед 
воїнами

13 жовтня, напередод-
ні Дня захисників України, 
у Чернігівському обласно-
му територіальному центрі 
комплектування та соціаль-
ної підтримки Міністерства 
оборони України відбулися 
урочистості. Привітав воїнів 
військовий комісар облас-
ного територіального цен-
тру комплектування Олег 
Гончарук.

Святковим подарун-
ком став концерт солістів 
обласного філармонійного 
центру. Виступили Наталія 
Липницька, Юлія Литвин, 
В’ячеслав Мацвійко, Іван-
на Подольська, Яна Сидо-
ренко. 

За патріотизм і культу-
рологічне забезпечення вій-
ськовослужбовців та членів 
їх сімей колектив філармо-
нійного центру був нагоро-
джений грамотою військово-
го комісара.

Обласний філармонійний центр
Капела бандуристів співала 

у храмах
10 жовтня у чернігівській церкві Михаїла і 

Федора представила глядачам концертну про-
граму Капела бандуристів ім. О. Вересая об-
ласного філармонійного центру (художній керів-
ник та головний диригент – заслужена артистка 
України Раїса Борщ, головний хормейстер – за-
служений працівник культури України Микола 
Борщ). 

Концерт був присвячений прийдешнім свя-
там – Дню захисників України, святу Покрови 
Пресвятої Богородиці і Дню українського коза-
цтва.

Основу програми склали твори вітчизняних 
авторів та українські народні пісні, об’єднані іде-
єю патріотизму, а також твори-молитви. Зокре-
ма, прозвучав духовний гімн України «Боже ве-
ликий, єдиний».

14 жовтня, у день свят, капела виступила 
з цією ж програмою в Катерининському храмі 
Чернігова (на фото).

«Сіверські клейноди» 
на «GOLDenFest»

15 – 18 жовтня у місті Славутич проходив ІІІ 
Міжнародний фестиваль для людей поважного 
віку “GOLDenFest”. Цього року традиційний фес-
тиваль став частиною реалізації проєкту «Славу-
чич — Мала культурна столиця України». 

Фестиваль залучив людей віком «за 50» до 
культурно-мистецьких, фізкультурно-оздоров-
чих та туристичних заходів. Це дискусійні зустрі-
чі, майстер-класи з живопису, йоги, кулінарії, ве-
чірки та кіноперегляди, спортивні змагання, кон-
курси виконавської майстерності. 

Славутицький «GOLDenFest» – це і велика 
професійна мистецька програма. Цьогорічним 
зірковим гостем фестивалю став Академічний 
ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» Чер-
нігівського обласного філармонійного центру під 
керівництвом заслуженого діяча мистецтв Укра-
їни Сергія Вовка. Як і завжди, виступ колективу 
вразив глядачів неповторною колоритністю і ви-
шуканою майстерністю. 

Чергове число щоквартального жур-
налу Лiтературної спiлки «Чернiгiв», № 3 
(95), відкриває добірка поезій лауреата 
Національної премії України імені Тара-
са Шевченка Дмитра Іванова, до 75-річ-
чя поета. Про його творчість розповідає 
київська науковиця Марина Дубрівська 
у літературно-біографічному дослідженні 
«Поет глибокий і неповторний».

В номері оповідання Олександра За-
барного «Сновидіння Васі-кіборга», Ва-
силя Пабата – «Поки летить твоя стрі-
ла», Ніни Кочубей – «Тенета творчості та 
муза», Інни Адруг – «У Таньки на флету», 
три психологічні новели редактора жур-
налу Михася Ткача.

Поезію представляють Станіслав Но-
вицький, Пилип Юрик, Ніна Горбань, Рок-
солана Стефанишин, Надія Седень, Ми-
хайло Сушко, Віра Козлова.

Журнал постійно друкує твори моло-

дих авторів. У номері – іронічна новела 
«Розчарування чотирнадцяте» Катери-
ни Лук`яшко, новела Михайла Карпенка 
«Апартеїди».

У літературознавчому розділі Гри-
горій Самойленко з Ніжина пропонує 
дослідження про поетичну творчість 
земляка Анатолія Шкуліпи, друкуєть-
ся також робота Михайла Василенка 
«Ясна зоря народного небосхилу Марка 
Вовчка».

У мистецькому розділі Володимир 
Кузьменко розповідає про творчість і 
картини нашого земляка Михайла Куче-
рова.

В номері фоторепортаж Владислава 
Савенка з вечора до 70-го дня народжен-
ня багаторічного члена редколегії журна-
лу Володимира Сапона – «Лірик, замис-
лений в історію Чернігова». Колеги, дру-
зі, рідні діляться спогадами про добру і 

незабутню людину. Олександр Олійник 
нагадує про 100-річчя автора першого 
пам’ятника Остапові Вересаю у Сокирин-
цях – скульптора і поета Миколу Харчен-
ка, заодно розповідає про літературну ат-
мосферу 60 – 70 років.

Літературна спілка «Чернігів», редко-
легія журналу «Літературний Чернігів» із 
сумом сповіщають про відхід у вічність на 
66 році життя журналіста і письменника, 
одного з творців журналу, члена редколе-
гії Ростислава Андрійовича Мусієнка.

На першій сторінці обкладинки – Свя-
то-Покровський храм у селі Жукля Корю-
ківського району. На кольорових вклад-
ках – художні роботи Михайла Кучерова.

Журнал можна прочитати в бібліоте-
ках області. Також триває передплата на 
нього. А в електронному варіанті журнал 
є за адресою: https://www.facebook.com/
LitChernihiv

Новий номер журналу «Літературний Чернігів» 

Бенефіс Любові 
Колесникової

22 жов-
тня, о 18.30, 
на сцені Чер-
ніг івського 
драмтеатру 
ім. Т. Шев-
ченка від-
б у д е т ь с я 
бенефіс заслуженої артистки 
України Любові Колесникової. 
Провідний майстер сцени Лю-
бов Колесникова виконувати-
ме роль Баби Соньки у виставі 
«Вій. Докудрама» Наталі Ворож-
бит за мотивами повісті Миколи 
Гоголя, поставленій заслуженим 
артистом України Андрієм Бакі-
ровим. 

У 2018 році режисер-поста-
новник цього інтригуюче-міс-
тичного дійства отримав най-
вищу театральну відзнаку Мін-
культури України – Премію імені 
Леся Курбаса, а вистава здобу-
ла перемогу на Першому Всеу-
країнському театральному фес-
тивалі-премії «ГРА». За прозо-
рою накидкою гумору вистава 
приховує неймовірний драма-
тизм.

Бенефісний вечір присвя-
чений двом ювілейним подіям у 
житті яскравої, талановитої ак-
триси Любові Колесникової – 
70-річчю від дня народження та 
50-річчю творчої діяльності.

Бібліотека 
представила книгу 

Людмили Житнікової
Н а п е р е -

додні Дня за-
хисників Укра-
їни у Черні-
гівській цен-
т р а л ь н і й 
міській бібліо-
теці ім. М. Ко-
ц ю б и н с ь к о -
го відбулося 
представлен-
ня збірки по-
езій Людмили Житнікової «Він музику лю-
бив, але ще більше – Україну».

Людмила Житнікова – громадська ді-
ячка, заступниця голови громадської ор-
ганізації «Єдина родина Чернігівщини», 
що об'єднує родини загиблих воїнів ро-
сійсько-української війни. Вірші вона по-
чала писати після загибелі на війні єдино-
го сина, Ігоря Нешка, якому і присвячена 
збірка. До збірки увійшли вірші, написані 
у 2016 – 2020 роках, деякі з них були над-
руковані у 2017 році в альманасі «Перво-
цвіт».

«Я ніколи раніше не писала віршів, 
– говорить пані Людмила. – Перші ряд-
ки якось прийшли самі собою, вночі. Це 
порятунок моєї душі через це віршова-
не слово, це словесний пам’ятник моєму 
сину та всім загиблим у цій війні».

Примірники збірки авторка переда-
ла в подарунок бібліотеці ім. М. Коцюбин-
ського.
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