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ЗА РЕЛІГІЙНИМ КАЛЕНДАРЕМ СЬОГОДНІ —ЗА РЕЛІГІЙНИМ КАЛЕНДАРЕМ СЬОГОДНІ — ІЗ ДНЕМ ІМЕНИННИКА!ІЗ ДНЕМ ІМЕНИННИКА!

Сьогодні сонце зійшло о 6 год. 42 
хв.; зайде о  17 год. 44 хв. День трива-
тиме 11 год. 02 хв. Місяць у Овні, Тель-
ці.

3 березня сонце зійде о 6 год. 40 
хв.; зайде о 17 год. 46 хв. День трива-
тиме 11 год. 06 хв. Місяць у Тельці.

4 березня сонце зійде о 6 год. 37 
хв.; зайде о 17 год. 48 хв. День три-
ватиме 11 год. 11 хв. Місяць у Тельці, 
Близнюках.

5 березня сонце зійде о 6 год. 35 
хв.; зайде о 17 год. 49 хв. День трива-

тиме 11 год. 14 хв. Перша чверть 13.35. 
Місяць у Близнюках. 

6 березня сонце зійде о 6 год. 33 
хв.; зайде о 17 год. 51 хв. День три-

ватиме 11 год. 18 хв.  Місяць у сузір’ях 
Близнюків, Рака.

7 березня сонце зійде о 6 год. 31 
хв.;  зайде о 17 год. 53 хв.  День трива-

тиме 11 год. 22 хв.  Місяць у сузір’ї Рака.
8 березня сонце зійде о 6 год. 29 

хв.; зайде о 17 год. 54 хв.  День трива-

тиме 11 год. 25 хв. Місяць у сузір’ї Рака.

Великий піст. Праведної Маріамни, се-
стри апостола Пилипа. Преподобного Фео-
дора мовчазного, Печерського.

3 березня — Великий піст. Святителя 
Льва, єпископа Римського. Преподобного 
Косми Яхромського.

4 березня — Великий піст. Апостолів від 
70-ти Архипа і Филимона й мучениці рівноапо-
стольної Апфії. Преподобних Євгенія та Мака-
рія сповідників, пресвітерів Антіохійських.

5 березня — Великий піст. Благовірно-
го князя Ярослава Мудрого. Преподобного 
Агафона Печерського. Преподобномученика 
Корнилія Псково-Печерського.

6 березня — Великий піст. Преподо-
бного Тимофія у Символах. Святителя Геор-
гія, єпископа Амастридського. Козельщан-
ської ікони Божої Матері. 

7 березня — Великий піст. Знайден-
ня мощей мучеників, що в Євгенії. Мучеників 
Маврикія і 70-ти воїнів. Преподобного Афа-
насія сповідника.

8 березня — Великий піст. Священно-
мученика Полікарпа, єпископа Смирнського. 
Преподобного Олександра ченця, начальни-
ка обителі «Незасинаючих».

2 березня — Роман, Федір, Мар’яна, 
Пилип, Феодосій.

3 березня — Кузьма, Лев, Віктор, Ва-
силь, Олександр.

4 березня — Макар, Богдан, Максим, 
Микита, Архип, Казимир.

5 березня — Ярослав, Сидір, Корній, 
Агафон.

6 березня — Остап, Тимофій, Захар, 
Іван, Хома, Георгій, Юрій, Єгор.

7 березня — Петро, Анфіса, Тит, Михайло.
8 березня — Іван, Дем’ян, Мусій, Мойсей. 

Листок із календаряЛисток із календаря

Наши преимущества:Наши преимущества:

Автошкола на Валу

  Поэтапная оплатаПоэтапная оплата

  Практические занятия по вождению 
на современно оборудованных автомобиляхна современно оборудованных автомобилях
в удобное для вас времяв удобное для вас время

  Компьютерная подготовка (тестирование)Компьютерная подготовка (тестирование)
для сдачи экзамена в МРЕОдля сдачи экзамена в МРЕО

  Высококвалифицированные преподавателиВысококвалифицированные преподаватели

  Индивидуальный подходИндивидуальный подход

юю

Проводим обучение на категорию «В»Проводим обучение на категорию «В»

ул. Музейная (Горького), 3, каб. 21
(здание Кооперативного техникума,

 район Вала)

(093) 794-44-89(093) 794-44-89

(067) 668-53-26(067) 668-53-26

(093) 430-04-85(093) 430-04-85

Для иногородних жителей, студентовДля иногородних жителей, студентов  СКИДКА 5%СКИДКА 5%

Стоматологическая Стоматологическая 
клиника клиника «ЭСТО»«ЭСТО»

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА – – 

швейцарское качество!швейцарское качество!

(093) 634-26-88;(093) 634-26-88;
(068) 060-95-10.(068) 060-95-10.

  Основное направление –Основное направление –

ИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТАЦИЯ

  Все виды лечения зубовВсе виды лечения зубов

  ПротезированиеПротезирование

  Оксид циркония (коронки)Оксид циркония (коронки)

ул. Защитников Украины (Одинцова), 16ул. Защитников Украины (Одинцова), 16

Консультируйтесь и записывайтесь на прием по Консультируйтесь и записывайтесь на прием по ВВайберуайберу – 0936342688 – 0936342688
Facebook – https://www.facebook.com/profile.hp?id=100007491285023Facebook – https://www.facebook.com/profile.hp?id=100007491285023

Дещо із щоденника

Закопали конокрадів живими…Закопали конокрадів живими…
Конокрадів завжди карали жорстоко. У «Руській правді» — зводі 

законів та норм доби Київської Русі — була окрема стаття про них: 

«Злодій кінський видаєтся головою князю і втрачає всі права…» У 

Саксонії ж закони були ще суворішими — крадіїв коней засуджува-

ли до смертної кари. 

Таких немилосердних приписів, як саксонські, на наших землях ніко-
ли не існувало. Та все ж траплялися окремі випадки. Переглядаючи один 
із літніх номерів «Черниговской земской газеты» за 1917 рік, я знай-
шов розповідь очевидця 
про випадок, що став-
ся в селі Кудлаївці Нов-
город-Сіверського пові-
ту, від якої волосся стає 
дибки. 

У двох жителів цьо-
го села вкрали по коню. 
Було встановлено, що 
це зробили два брати із 
села Лементарівки су-
сіднього Кролевецького 
повіту. Обидва — солда-
ти, які прибули додому у 
відпустку. Напередодні 
вони зупинялися на но-
чівлю на Кудлаївському лузі, після чого не стало коней, що там паслися. 

Вранці один із кудлаївців, який залишився без коня, вирушив у Ле-
ментарівку, розпитав у місцевих жителів, де живуть ті, на кого впала 
підозра. Але вдома їх уже не було — повели на ярмарок крадених ко-
ней. 

Дочекавшись братів, кудлаївець і кілька лементарівців одразу взяли-
ся за самосуд: обох тяжко побили, а потім зв’язали, поклали на воза й 
повезли в Кудлаївку. По дорозі тортури не припинялися: конокрадів били 
кілками, розбивали об їхні голови пляшки, різали тіла серпами. До села 
братів привезли у напівсвідомому стані. Тут самосуд продовжили, а по-
тім крадіїв вирішили... поховати живими. Викопали яму і, незважаючи на 
благання приречених, зіштовхнули їх до могили. Закидали її землею по-
вільно... 

Згодом організатори цієї нелюдської кари, писав очевидець, розпові-
дали про самосуд із якоюсь особливою насолодою. 

Володимир САПОН

Майстер, що спіймав вічність

Валерій Інютін народився 23 люто-
го1942 року в селі Добринці (нині це 
– Волгоградська область). Переїхав 
із мамою до Чернігова, котрий став 
для нього рідним. Тисячі таланови-
тих фотознімків Валерія Петровича 
присвячені Придесенню! Тривалий 
час працював він і в газеті «Деснян-
ська правда», де обдарований юнак 
став справжнім Майстром. Його чу-
дові роботи бачила вся Україна, ад-
же Інютін друкувався у провідних 
виданнях. Але із задоволенням пу-
блікували блискучі світлини черні-
гівського митця і найпопулярніші 
газети й журнали СРСР: «Правда», 
«Известия», «Огонёк», «Крестьян-

ка» та інші, які виходили багатоміль-
йонними накладами. Фотовистав-
ки Валерія Інютіна з успіхом відбу-
валися і за кордоном: в Іспанії (де 
він здобув золоту медаль), Бельгії, 
Швейцарії… 

Він був трудоголіком – міг навіть 
витратити кілька фотоплівок заради 
одного кадру. Зате його фотографії 
вражали, дивували, брали за душу, 
вони й нині, через десятки років, не 
забулися, залишилися в пам’яті ба-
гатьох людей, котрі щиро шанують 
неповторну творчість Валерія Інюті-
на, який іще за життя став легендою. 
На будинку в Чернігові, де жив видат-
ний митець, встановлено меморіаль-

ну дошку. На вечорі пам’яті люди за-
пропонували назвати одну з черні-
гівських вулиць на честь Валерія Ін-
ютіна. Власне, і його фотокартини 
мають стати окрасою музеїв Приде-
сення.

У бібліотеці імені В. Г. Короленка 
виступила дружина Валерія Петро-
вича – Вероніка Петрівна, а з Києва 
приїхали донька Леся та онучка Єва. 
До речі, школярка Єва чудово співає 
і вже стала лауреатом конкурсу во-
калістів в Іспанії, у Барселоні. Вале-
рій Інютін дуже любив дітей, постій-
но дарував їм гостинці, цікаво спілку-
вався з дітлахами, як із дорослими. 
І діти щиро любили його – як свого 
справжнього друга, доброго порад-
ника, котрий завжди зрозуміє, допо-
може та розрадить, ніколи не зали-
шить у біді.

Він був не просто фотожурналіс-
том, а блискучим репортером, що міг 
відчути й зафіксувати вічність. Мав 
вражаючу творчу інтуїцію. Був водно-
час неординарним мислителем, ори-
гінальним філософом та дуже прони-
кливим психологом, тонким знавцем 
людських душ. Завжди вмів розгово-
рити будь-якого співбесідника. Мав 
почуття власної гідності і, що б не тра-
пилося, ніколи не принижувався, не 
лицемірив, спілкувався лише на рів-
них, хто б це не був – простий сіль-
ський дядько, прославлений генерал 
чи Президент України.

На вечорі пам’яті звучали цитати 
з книги Станіслава Реп’яха «Живе і 
житиме», присвяченої Валерію Ін-
ютіну. Там – немало й веселих істо-
рій, адже Валерій Петрович цінував 
гумор і сам міг майстерно, дотеп-
но пожартувати, у будь-якому това-
ристві одразу ж ставав душею ком-
панії. Об’їздивши всі райони Черні-
гівщини, він мало не в кожному се-
лі мав надійних друзів, до котрих міг 
будь-якої миті заїхати в гості. Його 
шанували керівники сільгосппідпри-
ємств і хлібороби, робітники й учи-
телі, військові та медики, науковці і 
священики, космонавти та знаме-

ниті спортсмени… А колеги-журна-
лісти просто любили за талант, чес-
ність, шляхетність, доброту, неймо-
вірну життєрадісність. Бо ж Валерій 
Петрович ніколи не опускав руки, 
принципово відстоював свої пере-

конання. Він був мужньою людиною 
і вмів говорити правду!

Тепло відгукувалися про Валерія 
Інютіна директор обласної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка Ін-
на Аліференко та бібліотекар відділу 
мистецтв цього закладу Валентина 
Золотар, ветеран журналістики Лі-
дія Кузьменко (яка працювала з Ва-
лерієм Петровичем у «Деснянській 
правді»), мистецтвознавець Віктор 
Величко, фотохудожник Олександр 
Тасиць, колишній редактор «Комсо-
мольського гарту» Сергій Павленко 
(в цій газеті також свого часу трудив-
ся Майстер), поет і журналіст Олек-
сандр Олійник…

Я теж працював разом із Валері-
єм Інютіним, і це були одні з найкра-
щих років мого життя. Часто і з вели-
кою вдячністю згадую друга та коле-
гу, якого вважаю своїм Учителем – у 
творчості й житті. І зараз уявляю йо-
го добрий, несуєтний, мудрий, про-
никливий погляд, із такою лагідною, 
підбадьорливою, суто інютінською, 
неповторною іскринкою: «Не журіть-
ся, все буде добре!» Таким він і зали-
шиться в нашій пам’яті. 

Нещодавно Міжнародна літера-
турно-мистецька Академія України, 
яку я очолюю, ухвалила рішення: фо-
тохудожник і фотожурналіст Валерій 
Інютін посмертно нагороджений між-
народною літературною премією іме-
ні Миколи Гоголя «Тріумф» – за видат-
ну творчу діяльність.

Сергій ДЗЮБА

Видатному українському фотохудожнику та фотожурналістові з Чер-
нігова Валерію Інютіну виповнилося би 75 років. На Придесенні Валерія 
Петровича пам’ятають і надзвичайно шанують! В обласній універсаль-
ній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка відбувся прекрасний вечір 
пам’яті знаного митця. Близькі, друзі й колеги проникливо та чуйно роз-
повідали про цю дивовижно світлу Людину – Майстра, який залишаєть-
ся незабутнім. 
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