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Бліц-інформ
В обласному архіві –
про 100-річчя перших
архівних установ

У 2017-му виповнюється 100 років від дня створення системи архівних установ України. З нагоди
річниці у Державному архіві області відкрили фотодокументальну виставку «Скарбниця історії». Тут
представили документи та матеріали з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України. Перші архівні установи були
відкриті у вересні 1917 року, за доби Української
Центральної Ради, і називалися бібліотечно-архівні
відділи. Цей відділ мав на меті налагодити зв’язки з
губернськими архівними комісіями. У Чернігові така
губернська комісія була створена 1896 року.
На виставці представили понад 40 матеріалів
та світлин, які розповідають про діяльність Чернігівської губернської комісії, її засновників, а також
перші згадки про становлення архівної системи на
Чернігівщині.

Обласна бібліотека
ім. В.Короленка відзначила
140-річний ювілей

27 вересня в обласному філармонійному центрі відбулося святкування 140-річчя від часу заснування бібліотеки. Зі сцени лунали теплі слова вітань,
вручали цінні подарунки й відзнаки. У тому числі сертифікат на суму 100 тисяч гривень на потреби бібліотеки від обласної державної адміністрації. Бібліотеці
також вручили Грамоту Верховної Ради України. Були
привітання й подарунки від Національної бібліотеки
імені Ярослава Мудрого, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Короленка, Гомельської обласної універсальної бібліотеки, Української бібліотечній асоціації.
У концерті виступили артисти обласного філармонійного центру, обласних театрів — ім. Т. Шевченка, ім. О. Довженка, Молодіжного театру.

Міжнародний історичний
фестиваль

У суботу в Чернігові на Валу, древньому княжому Дитинці, відбувся цей фестиваль, на якому ожили події тисячолітньої давнини, пов’язані з нашим
містом.

Світ Чернігівщини
Літературн
но-мистецька панор
рама

На «Слов’янських
театральних зустрічах»

«Седнівська осінь»

Письменники й митці з різних куточків України зібралися в суботу в селищі Седневі, у колишній садибі чернігівського полковника Якова Лизогуба,
на 14-те Всеукраїнське літературномистецьке свято «Седнівська осінь».
Цього року воно було присвячене
100-річчю Української революції. Почалося свято відкриттям пам’ятника
українському Лірнику біля старовинної
дерев’яної Георгіївської церкви. «Наш
дипломант Андрій Сладкевич узявся за
цю тему, це його дипломна робота», —
розповів професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Володимир Чепелик.
Численних гостей свята зустріла
алея художників, народних умільців та
митців. Тут були й вироби, виготовлені
майстрами з Донбасу, зокрема гончарами Слов’янська.
Діяли виставки територіальних
громад Чернігівського району.
Медики райлікарні зварили величезний казан смачного кулешу.
Гості свята побували на екскурсіях
історичними місцями Седнева, відвідали музей енергетики Чернігівщини
на Седнівській ГЕС.
Відбулися також виступи колективів художньої самодіяльності, лотерея,
конкурси.

головну роль у виставі зіграє міністр
культури України Євген Нищук

У приміщенні Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка
відбулася прес-конференція з нагоди відкриття
92-го театрального сезону.
Перед журналістами виступили заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор театру Сергій Мойсієнко; заслужений артист України, художній керівник, головний режисер Андрій Бакіров; режисер Артемій Аніщенко; заслужений діяч мистецтв України,
режисер Віра Тимченко.
Директор зазначив, що театр і далі вестиме
активну творчу політику, зокрема гастрольну:
«Невдовзі їдемо до Шостки, потім — у Дніпро на
фестиваль «Феєрії Дніпра», потім вирушаємо до
Чернівців. Після Чернівців нас очікує традиційний Чернігівський фестиваль імені Марії Заньковецької в Ніжині, потім — Київ. Після Києва
вирушаємо на 6-денні гастролі до Білорусі».
Відбудеться
традиційний XXV Міжнародний
фестиваль
«Слов’янські театральні зустрічі». Вони будуть
зірковими. Наприклад,
з театром ім. Франка до
нас завітає та зіграє головну роль в одній з вистав міністр культури України Євген Нищук.
Відкриття 92-го театрального сезону відбудеться 10 жовтня. Сезон відкривається
прем’єрою вистави «Перемудрували» за п’єсою
Марка Кропивницького.
14 жовтня — презентація нового театрального майданчика «Біла сцена» прем’єрним показом психологічної драми «Наташа. Хроніка
мрії» за п’єсою сучасного драматурга Ярослави
Пулінович у постановці молодого режисера Артемія Аніщенка.
Протягом цього сезону театр пропонує глядачам кращі вистави минулих років, зокрема
«Безумний день, або Весілля Фігаро», «Слуга
двох панів», «Комедія помилок», «Наше містечко», «Кайдашева сім’я», «За двома зайцями»,
«Ніч перед Різдвом», «Вій. Докудрама». У перспективі — робота над новими виставами.

Були дегустація, ярмарок, змагання, концерт,
ігротека для дітей, майстер-класи від народних
умільців. А медики розповідали про користь молока
і про те, як правильно його вживати.

Представлення відбулось
в обласній бібліотеці ім. Короленка. Автор — наш
земляк, відомий
поет, лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка.
Виступив
і
один з героїв книги, старший з братів — Олег Процен-

Директор бібліотеки Інна
Аліференко і Леонід Горлач

ко, генерал-отаман козацького війська України. Він
подарував бібліотеці від родини Проценків книги з історії міліції України та ноутбук.
Про свій внесок у підготовку книги розповіла викладач Чернігівського
музичного
училища
ім. Л. Ревуцького, краєзнавець Лариса Куровська.
Землячка братів Проценків розшукала в архівах
надзвичайно цікаві та важливі документи, фотографії з історії цього давнього роду.

1 жовтня в Чернігівському міському палаці культури відбувся гала-концерт найграндіознішого талант-шоу «Чернігів the
best - 2017».

Переможців проекту обирали глядачі
за допомогою смс-голосування.
І місце — зразковий танцювальний колектив «Територія твого танцю». Керівник —

Ірина Баштан, смт Козелець.
ІІ місце — зразкова спортивно-циркова студія «Тріумф». Керівники — Євгенія Магола, Руслан Бурлака.
ІІІ місце — студія сучасного спортивного танцю «Реверанс». Керівник — Андрій
Хілков.
Наступні місця зайняли: клуб спортивного танцю «НІКА»; зразковий колектив –
танцювальний центр «INSIDE»; Анна Сизонова; школа сучасного танцю «LikeOne»; Катерина Пінчук; Владислав Марков.
Дякуємо всім учасникам за неймовірну атмосферу, за неординарність втілення
творчих ідей, високий рівень майстерності!
Прес-служба Чернігівського
міського палацу культури

Спортивна панорама
Чернігівська «Десна» в чемпіонаті України з футболу в першій лізі продовжує вести непросту боротьбу за путівки до прем’єр-ліги, вищого ешелону українського футболу. У 12-му турі наші вдома, на стадіоні
ім. Гагаріна, впевнено перемогли клуб «Суми» — 3:0. У
наступному матчі на виїзді перемогли «Кремінь» — 1:
0. Відзначився забитим голом захисник Денис Фаворов, який став кращим бомбардиром команди, маючи
п'ять забитих м’ячів у чемпіонаті (ще один — у Кубку).
А от останній матч цієї суботи дещо розчарував
уболівальників своїм результатом, а не грою — деснянці показали красивий атакувальний футбол проти столичної команди «Оболонь-Бровар». Однак це
так і не втілилося в гол — нульова нічия. Деснянці набрали лише очко з трьох можливих.
«Десна» й далі в групі лідерів, на третьому місці,

Фестиваль молока

Продегустувати продукцію провідних виробників молочної продукції області могли всі бажаючі в
неділю в Центральному парку культури і відпочинку
Чернігова. І цікаво, з користю для здоров’я провести вихідний.

Леонід Горлач представив
книгу «Проценки
Любомудрівські, рід козацький»

Переможці фестивалю-конкурсу «Чернігів the best - 2017»

«Десна»: і чемпіонат, і Кубок

Окрасою його стала історична реконструкція
боїв древніх воїнів — слов’ян, вікінгів, поляків. У
цих поєдинках брали участь клуби реконструкторів
з Норвегії, Польщі, Білорусі, а також з Чернігова, Києва, ще кількох областей України.
Чернігівці й гості міста випробовували себе в середньовічних ремеслах, іграх та розвагах.
У святі взяли участь музеї і заповідники міста й області. Можна було ознайомитися з новими
археологічними відкриттями, зробленими в Чернігові.

Світ- інфо
№112 5 жовтня 2017 року

але відрив від «Полтави» склав уже 6 очок, а від лідера,
столичного «Арсеналу», — 9. Доведеться наздоганяти.
Наступний матч «Десна» гратиме 7 жовтня на виїзді з клубом «Миколаїв», а 11 жовтня на своєму полі
в Чернігові прийматиме «Інгулець», який зараз на
5-му місці в чемпіонаті. Матч запланований на 17.00.
Успішно «Десна» виступає в Кубку України. 29 вересня в матчі однієї шістнадцятої фіналу наші на виїзді перемогли в Харкові «Геліос», який у чемпіонаті нині
на 4-ому місці. Рахунок — 2:1. Обидва м’ячі в нас забив Єгор Картушов.
«Десна» вийшла до однієї восьмої Кубка. Наш суперник — «Прикарпаття» з Івано-Франківська. Цей
відомий клуб нині грає в другій лізі, але впевнено там
лідирує. Матч деснянці проведуть у гостях 25 жовтня.
Серед інших учасників цієї стадії Кубка — київське «Динамо», «Шахтар», «Зоря», інші відомі клуби.
Так що, в разі перемоги й виходу до чвертьфіналу,
нашу команду може чекати матч з дуже сильним суперником. Уболіваймо за «Десну»!

Поліцейський Олександр
Ткаченко, учасник АТО,

приніс Україні срібну медаль на
Іграх нескорених-2017

Нагороду в Канаді виборов 29-річний
сержант роти поліції
особливого призначення в Чернігівській
області Олександр
Ткаченко — в секторі бігу на 400 метрів.
Бійця роти міліції
особливого призначення УМВС у Чернігівській області Олександра Ткаченка та його бойового побратима було поранено 23 січня 2015
року на блокпосту в Луганській області. Поранених армійців негайно евакуювали до Світлодарська. Потім були операції у шпиталях Артемівська,
Харкова і нарешті повернення в Чернігів. Лікування й реабілітація розтяглися на довгих три місяці.
Олександр Ткаченко почав працювати над
собою, відновлювати фізичну форму, тренувати витривалість. У цьому неабияк допомагав біг,
яким він займався ще до служби. Вже у травні
2015 року Олександр повернувся до підрозділу
і ще двічі їздив у зону проведення антитерористичної операції.
Згодом успішно пройшов атестацію та продовжив службу в роті поліції особливого призначення ГУНП у Чернігівській області. За сумлінне
виконання служби й захист Батьківщини на Донбасі особисто міністр внутрішніх справ України
Арсен Аваков поліцейському Олександру Ткаченку вручив медаль «Захисник Вітчизни».
Коли до ГУНП надійшло запрошення до участі
в міжнародних змаганнях у канадському Торонто,
Олександр твердо вирішив стати учасником.
Товариші, особовий склад та керівництво
поліції Чернігівщини пишаються своїм колегою.
Сектор комунікації поліції
Чернігівської області

Тур'я —
краще спортивне село
Чернігівщини

У Сновську змагалися за звання
«Краще спортивне село Чернігівщини 2017 року». На оновленому міському спортивному комплексі турнір
з футболу і змагання з перетягування
каната виграла команда села Тур'я
Сновського району. У настільному тенісі, штовханні 24-кілограмових гир
тур’янці стали призерами. Тож і в загальному заліку спортсмени вперше здобули почесний кубок «Кращого спортивного села Чернігівщини» і
тепер представлятимуть область на
всеукраїнських змаганнях у Ворохті.
До трійки призерів увійшли команди з Мрина Носівського району та
села Ніжинське Ніжинського району.
На жаль, виступали всього шість
команд. Більшість сільських і селищних рад через нестачу коштів відмовилися від поїздки до Сновська.

Спартакіада
допризовників

У Гончарівському Чернігівського району, на базі 1-ої окремої танкової бригади оперативного командування «Північ», відбулася спартакіада
допризовної молоді області. Учасники спартакіади жили й харчувалися у
військовій частині.
Понад 200 учасників, 31 команда
— 25 загальноосвітніх та 6 вищих навчальних закладів. У програмі були:
біг на 100 і на 1000 метрів, підтягування на перекладині, метання гранати і стрільба.
Переможці: серед учнів — Коропська школа, серед студентів — Ніжинський агротехнічний коледж.

