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Бліц-інформ
Акція «Україна — 
це територія Гідності 
і Свободи»
21 листопада, в суботу, в Чернігові в рам-

ках відзначення Дня Гідності та Свободи відбу-
деться акція «Україна — це територія Гідності 
і Свободи».

У програмі: виступи очевидців та учасни-
ків революційних подій 2013 – 2014 років, по-
каз документальних сюжетів, виступи дітей, 
батьки яких були учасниками Революції Гід-
ності й нині боронять нашу свободу на Сході 
країни; запалювання лампадок і покладання 
квітів до меморіальних стендів Героям Небес-
ної Сотні та військовослужбовцям Чернігівщи-
ни, які загинули в зоні АТО.

Місце проведення — Алея Героїв. 
Початок — о 17.00.

Північ області — 
з українським телебаченням: 
оновлено передавальну 
станцію «Холми»
Нещодавно в Корюківському районі на 

радіотелевізійній передавальній станції «Хол-
ми» Чернігівської філії Концерну РРТ здійсне-
но заміну аналогового телевізійного переда-
вача потужністю 5 кВт на новий потужністю 
10 кВт.

Потреба у встановленні нового обладнан-
ня виникла у зв’язку з недостатнім охопленням 
програмами національного мовлення прикор-
донних районів області. Це спричиняло поши-
рення негативного інформаційного впливу 
на мешканців цих районів з боку Російської 
Федерації.

Міністерство інформаційної політики ухва-
лило рішення про виділення Концерну радіо-
мовлення, радіозв’язку та телебачення ана-
логового телевізійного передавача потужніс-
тю 10 кВт.

Проблема з повного охоплення інформа-
ційного простору України вітчизняним теле-
продуктом характерна не лише для Чернігів-
ської області. Практично всі регіони, що ме-
жують із Російською Федерацією, потерпають 
від негативного впливу російської пропаган-
ди, зокрема і через недостатність вітчизняно-
го телевізійного покриття.

 Тепер зона впевненого прийому націо-
нальних програм у північних районах області 
розширилася до 60 кілометрів. Близько 120 
тисяч осіб, які живуть у Корюківському, Семе-
нівському, Новгород-Сіверському та інших ра-
йонах області, мають можливість споживати 
національний телепродукт. 

У військовому містечку 
відкрито котельню 
на альтернативному паливі
У військовому містечку «Дружба-2» арсе-

налу Збройних сил України, що в Ічнянському 
районі, відкрили нову сучасну й досить потуж-
ну котельню. 

Збудувало об’єкт і підвело до нього всі не-
обхідні мережі та дорогу науково-виробниче 
об’єднання «Екотех», на їхньому утриманні зна-
ходиться і обслуговуючий персонал. Військо-
ве відомство фірмі оплачуватиме тільки тепло-
послуги. 

Нова котельня, на відміну від старої, яка 
працювала на мазуті, використовує деревні 
пелети, що значно вигідніше економічно. Та-
кож котельня повністю автоматизована, в ній 
працює 6 котлів, які повністю забезпечують 
потреби теплопостачання як арсеналу, так і 
селища Дружба.

Завдяки новій котельні військове відом-
ство кожного опалювального сезону еконо-
митиме на забезпеченні теплом арсеналу і се-
лища в межах 10 мільйонів гривень. Із плечей 
армії зняли тягар стосовно ремонту, обслуго-
вування котельні, підвезення палива, оплати 
праці персоналу. Деревні пелети — екологіч-
но чисте паливо, яке виготовляється в Україні. 
У перспективі стоїть завдання створення по-
дібних об’єктів і в інших гарнізонах Збройних 
сил України.  

Від Ріпок до АТО
Близько 100 банок із консервацією та де-

сяток бушлатів і ватних штанів передали до 
Чернігівської «Самооборони Майдану» для пе-
редачі на фронт волонтери із громадського 
формування «Самооборона Ріпкинщини». Про-
дукти і речі були зібрані жителями Ріпкинсько-

го району.

13 листопада 1708 року вій-
сько Московії знищило геть-
манську столицю України Бату-
рин, убивши всіх її захисників і 
мирних мешканців — близько 
14 тисяч людей. Це вчинили за 
те, що гетьман України Іван Ма-
зепа хотів позбутися російсько-

го ярма і відновити незалеж-
ність України. 

Трагедія Батурина замовчу-
валася в радянські часи. Лише 
в незалежній Україні, коли ми 
відновлюємо нашу історичну 
пам’ять, було відновлено й ці тра-
гічні сторінки історії. 

25 років тому обласні орга-
нізації Народного Руху Украї-
ни і Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» започаткували віднов-
лення Батурина в нашій історич-
ній свідомості. Відтоді стало тра-
диційним вшанування жертв ба-
туринців у річницю трагедії — 13 
листопада. 

Таке вшанування відбулося і 
нині. 

Настоятель батуринської По-
кровської церкви отець Роман 
Кривко та його колега з Рубанки 
Бахмацького району помолилися 
за спокій душ убієнних. Учасники 
заходу поклали квіти до хреста 
пам’яті, розташованого у віднов-
леній цитаделі міста.  

У Батуринському будинку 
культури пройшов пам’ятний за-
хід, який розпочав виконанням 
Гімну України Чернігівський ака-
демічний народний хор. Промов-
ці говорили про паралелі між ро-

сійським геноцидом 18 століття і 
нинішньою агресією Росії проти 
України. Кобзар із Ромнів Олек-
сандр Триус виконав думу геть-
мана Івана Мазепи «Ой горе тій 
чаєчці-небозі». 

Тепло, затишно і водночас 
урочисто в Чернігові днями від-
значили 20-річчя журналу «Сіве-
рянський літопис». Основні уро-
чистості відбулися в переповне-
ному актовому залі обласної нау-
кової бібліотеки ім. В. Короленка, 
де зібралися автори, читачі жур-
налу, творча інтелігенція. 

Співзасновники журналу — 
Чернiгiвський національний пе-
дагогічний університет ім. Т. Шев-
ченка, Інститут української архе-
ографії та джерелознавства ім. 
М. Грушевського НАН України, 
Всеукраїнське товариство «Про-
світа» ім. Т. Шевченка. 

Створення й існування протя-
гом двох десятиліть в обласному 
місті журналу такого рівня та ще 
й у нашому збіднілому національ-
ному інформаційному просторі — 
то своєрідний феномен. 

Усього кілька цифр. Це що-
квартальний журнал, нині — об-
сягом 184 сторінки. За два де-
сятиліття — 18 тисяч друкованих 
сторінок, майже 3 тисячі публі-
кацій. Статус — всеукраїнський 
науковий журнал. Згідно з по-
становою президії ВАК України 
журнал внесено до перелiку на-
укових видань, публiкацiї яких 
зараховуються до результатiв 
дисертацiйних робiт з iсторiї. І 
важко порахувати, скільки док-
торів і кандидатів наук захисти-
ли свої дисертації, в тому числі 
завдяки солідним публікаціям у 
цьому журналі. Утім, тут уміло по-
єднується академізм із популяр-
ною формою викладення україн-
ської історії, часто досі замуленої, 
закритої для нас. І не лише історії 

Чернігово-Сіверського краю. Тут 
друкуються автори з Чернігова, 
Одеси, Києва, Харкова, Львова, 
інших міст. По всіх областях Укра-
їни журнал можна передплатити. 
А в Інтернеті читайте  електронну 
версію на сайті журналу: www.
siver-litopis.cn.ua.

Журнал отримують усі провід-
ні бібліотеки України, є він і в ба-
гатьох бібліотеках закордону. 

Треба добре слово сказати 
про місцеву владу, і це непога-
ний досвід для інших областей. 
Яка б не була фінансова скрута, 
бідність бюджету, обласна рада і 
обласна державна адміністрація 
постійно виділяють кошти на ви-
дання журналу і на передплату 
його для бібліотек. Що, врахову-
ючи бідність нашої гуманітарної 
сфери, дуже важливо. Вдячність 
і спонсорам, меценатам за під-
тримку доброї справи. 

В епіцентрі цього унікального 
видавничого проекту — той, хто 
створив цей журнал і є незмінним, 
усі 20 років, його редактором. Це 
заслужений журналіст України 
Сергій Павленко. Багато хто, на-
віть з його добрих знайомих і дру-
зів, дивується, як він міг успіш-
но встигати на трьох нивах. Бути 
власним кореспондентом парла-
ментської газети «Голос України» 
по Чернігівщині. Написати і вида-
ти найбільше в Україні книг про 
Івана Мазепу, його соратників і 
його добу. Бути редактором тако-
го солідного журналу. Розгадка, 
очевидно, в одному слові — само-
відданість. До речі, в Сергія Олего-
вича цього року теж ювілей — не-
давно йому виповнилося 60 років.

Отож двох ювілярів із двома 
ювілеями того дня щиро вітали 
численні учасники свята. Це, зо-
крема, перший проректор пед-

університету імені Т. Шевченка, 
доктор історичних наук, профе-
сор Володимир Дятлов; голова 
правління обласної організації 
Національної спілки краєзнавців 
України, директор Навчально-на-
укового інституту історії, етнології 
та правознавства імені О.М. Ла-
заревського ЧНПУ імені Т. Шев-
ченка, професор Олександр Ко-
валенко; редактор обласної га-
зети «Гарт», поет, лауреат Націо-
нальної премії імені Т. Шевченка 
Дмитро Іванов; керівник ГО «Сі-
верський інститут регіональних 
досліджень», доктор історичних 
наук, професор Сергій Леп’явко; 
директор історичного музею іме-
ні В. Тарновського Сергій Лаєв-
ський; директор обласного Дер-
жавного архіву Раїса Воробей; 
заступник директора з наукової 
роботи Національного заповід-
ника «Чернігів стародавній» Алла 
Доценко; директор Сіверського 
центру післядипломної освіти Во-
лодимир Бойко; головний редак-
тор журналу «Літературний Чер-
нігів», письменник Михась Ткач. 
Були численні вітання, відзнаки 
Сергію Павленку, добрі побажан-
ня успіхів цьому справжньому ЛІ-
ТОПИСУ на третє десятиліття. 

Зустрічі з читачами газети
У рамках передплатної кампанії на 2016 рік засновник і редак-

тор нашої газети «Світ-інфо» Петро Антоненко провів зустрічі з чита-
чами, нинішніми і майбутніми у районах. У Бахмачі зустріч пройшла 
в районній бібліотеці, у Прилуках — у міській імені Любові Забашти. 
На зустрічах були присутні бібліотекарі, в тому числі з деяких сіл, 
книголюби, творча інтелігенція. Редактор розповів про задум ство-
рення власної газети, її концепцію як інформаційного і аналітично-
го, просвітницького видання, де великий акцент зроблено на істо-
рію України і Чернігівщини, літературу. Учасники зустрічей отримали 
в подарунок багато примірників газети — нових і за попередні роки, 
адже в кожному номері є те, що не застаріло, насамперед публіка-
ції з історії. 

«Газета цікава, але ми просто мало про неї знали», — такою була 
загальна думка читачів, чимало з яких тут же виявили бажання пе-
редплатити «Світ-інфо». 

Щира вдячність за допомогу в організації зустрічей директорам 
цих бібліотек — Світлані Миколаївні Туз із Бахмача та Людмилі Іва-
нівні Трошиній із Прилук. 

Найбрудніші вибори мера Чернігова завершилися. І яка різниця, що їх виграв 
Атрошенко чи виграв би Соколов? Програли всі при ТАКИХ виборах.

Незгасна пам’ять Батурина

Цитадель, цьогорічна акція. Цитадель, цьогорічна акція. 

Одне із вшанувань Одне із вшанувань 
попередніх років попередніх років 

біля хреста пам'яті.біля хреста пам'яті.

Журналу «Сіверянський літопис» — 
20 років

Сергій Павленко.

Зі святом  вітає Сергій Леп'явко. 

Під час зустрічі в Прилуках. 
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