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Місцеве самоврядування 
Польщі: досвід для України
Саме за такою темою 6 жовтня в Чернігові відбувся Фо-

рум працівників органів місцевого самоврядування Люблін-
ського й Підкарпатського воєводств Республіки Польща та 
Чернігівської області. Форум пройшов в обласній раді, за 
сприяння Центру підвищення кваліфікації кадрів (директор 
— Володимир Бойко). 

Голова обласної ради Ігор Вдовенко висловив вдячність 
Анні Ягелло — директору Підкарпатського осередку Фунда-
ції розвитку місцевої демократії, Наталії Гмурковській — ди-
ректору Люблінського осередку Фундації, іншим гостям із су-
сідньої держави за участь у форумі. Серед них — бурмістри, 
війти, виконавчі секретарі гмін.

Учасники зустрічі говорили про спільні проблеми, харак-
терні для самоврядування Польщі й України, а також можли-
ві сфери співпраці польських гмін та українських об’єднаних 
територіальних громад. 

7 жовтня поляки отримали можливість побачити здобут-
ки реформ на Чернігівщині, відвідавши Батуринську ОТГ. 

Селянські повстання 
1919 – 1921 років на Чернігівщині
Круглий стіл у Чернігові «Селянські повстання та діяль-

ність отамана Галаки на півночі Чернігівщини в 1919 – 1921 
рр.: факти, джерела, оцінки» був присвячений історії селян-
ських антибільшовицьких повстань, зокрема діяльності ота-
мана Галаки. Тему обговорили історики з Чернігова, Києва, 
Гомеля, Мінська.

Доктор історичних наук, завідувач відділу історії Укра-
їнської революції (1917 – 1921 рр.) Інституту історії України 
НАНУ Владислав Верстюк з Києва розкрив тему селянських 
повстанських рухів у контексті історії Української революції.

Про селянські повстання в Чернігівській губернії допові-
дала кандидат історичних наук, доцент Чернігівського педу-
ніверситету Ірина Еткіна.

Білоруські історики Валентина Маятліцка й Ніна Стужин-
ська говорили про антибільшовицькі повстання на Гомель-
щині. Чернігівський краєзнавець і журналіст Олександр 
Ясенчук висвітлив тему «Розвідка, контррозвідка або «мис-
тецтво війни» від Івана Васильчикова (Галаки)».

Організували захід Український інститут національної 
пам’яті та Сіверський інститут регіональних досліджень.

«ЧеЗаРа» — на виставці 
У Києві 10 – 13 жовтня проходила міжнародна виставка 

«Зброя та безпека-2017». У виставці взяло участь і чернігів-
ське підприємство «ЧеЗаРа». Представило розвідувальний 
авіаційний безпілотний комплекс «Fly Eye» («літаюче око») та 
ударний безпілотник «Warmate». Ці комплекси вже були про-
демонстровані на полігоні поблизу селища Гончарівське.

Сновському вищому училищу 
лісового господарства — 50 років
Привітати викладачів, майстрів виробничого навчання, 

учнів і випускників із поважним ювілеєм завітали голова об-
ласної ради Ігор Вдовенко, який свого часу 16 років очолю-
вав цей заклад, голова обласної державної адміністрації 
Валерій Куліч. У святкуванні взяли участь колеги з Огрського 
технікуму (Латвійська Республіка), мешканці міста Сновська, 
життя і професійна діяльність багатьох з яких пов’язані з учи-
лищем.

Керівники області вручили директору училища Ларисі 
Дубині сертифікат на 250 тисяч гривень для покращення ма-
теріально-технічної бази закладу.

Добудували дорогу в лісі
Ніжинські лісівники завершили будівництво лісової до-

роги загальною протяжністю понад 9 кілометрів. Цього року 
добудували останню гілку між селами Браниця й Козари. Лі-
сова дорога з’єднала не лише сусідні села, а й два райони — 
Бобровицький і Носівський. 

Почали будівництво 2012 року, проклавши в лісі перші 
три кілометри твердого ґрунто-щебневого покриття. 

Цією дорогою, крім лісгоспу — для технологічних потреб і 
для оперативності реагування на можливі лісові пожежі, ко-
ристуються також прості громадяни.

Репертуар Чернігівського міського 
палацу культури на жовтень
20, п’ятниця, 17.00 — чемпіонат з бодібілдингу. 
22, неділя, 10.00 — VIIІ відкритий міський фестиваль-

конкурс української патріотичної пісні «Поклик серця», від-
бірковий тур. 

26, четвер, 18.00 — гала-концерт фестивалю-конкурсу 
«Поклик серця». 

27, п’ятниця, 19.00 — вистава Київського театру «Чёрный 
квадрат» — «Дві смужки, або Подвійна суцільна любові». 

28, субота, 10.00 — V Всеукраїнський хореографічний 
фестиваль «Планета». 

29, неділя, 19.00 — концерт «Brutto». 

Ми, листоноші й жителі мікрорайону 
Дослідної, Медини й села Тихе, неодно-
разово зверталися зі скаргами стосов-
но рішення про закриття 11-го відділен-
ня зв’язку, яке знаходиться за адресою: 
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Ва-
вілова, 30, але нас чомусь не чують.

Наше поштове відділення є єдиним 
відділенням на даній території, бо від-
сутні інші альтернативні можливості. Ми 
обслуговуємо стратегічні об’єкти: цен-
тральну міську лікарню (вул. Київська, 
56); дитячий садочок, центр реабілітації 
дітей-інвалідів (вул. Низова, 60); м’ятно-
дослідну станцію (вул. Вавілова, 16). Та-
кож є такі підприємства: «Агропром-
енерго», «Київміськбуд» ім. Завгород-
нього, «Прометей газ», «Батуринський 
Гетьман», аптеки й магазини. Наше відді-
лення обслуговує вулиці Вавілова, Лер-

монтова та три провулки Лермонтова, 
три провулки Заїздських, вулицю Західну, 
провулок Західний, вулиці Київську, Тру-
барівську з провулком Трубарівським, 
вулиці Мединську з провулком Медин-
ським, Дубінського, Маслова, Інтерна-
ціоналістів, Коробова, Панченка, Семе-
ренка, Низову та провулок Низовий — це 
перша дільниця, яка нараховує близько 
680 дворів. Зазначимо, що дані вулиці не 
освітлюються й не заасфальтовані, крім 
Київської. 

Друга дільниця обслуговує вули-
ці Вавілова, Чернігівську, два провул-
ки Чернігівські, вулиці Ботанічну, Ні-
жинську та провулок Ніжинський, ву-
лиці Ждановича, Нову, Чкалова, прову-
лок Чкалова, провулок Некрасова, два 
провулки 8-го Березня, вулицю Київ-
ську — це більше 780 адрес. Разом ця 

відстань складає більше 25 км.
Третя дільниця — досить віддалене 

село Тихе.
У разі скорочення 11-го відділення 

значно збільшиться в часі обробка по-
шти, отримання товару, пенсійних ко-
штів у відділенні. Окрім того, через те, 
що доведеться витрачати додатковий 
час на дорогу (близько 5 зайвих кіло-
метрів) до доставкової дільниці, збіль-
шиться можливість потрапити в темря-
ву, де дільниці не освітлюються взагалі, 
й це в самому місті, не рахуючи села Ти-
хого, де взагалі відсутній транспортний 
зв’язок.

Мешканці нашого мікрорайону долу-
чаються до звернення, оскільки це зачі-
пає також і їхні інтереси. 

Листоноші відділення зв’язку № 11 
м.Прилуки

Перемога 
«Десни — 8:1 

та 4 м’ячі Дениса Фаворова
Блискучу перемогу здобула чернігівська 

«Десна» в 15 турі чемпіонату України з футболу 
в першій лізі. Вона перемогла в гостях «Мико-
лаїв» — 8:1. Аж 4 м’ячі забив захисник Денис 
Фаворов, який став кращим бомбардиром ко-
манди і вийшов на друге місце у змаганні бом-
бардирів чемпіонату. Ще по одному м’ячу за-
били Картушов, Філіпов, Волков і Банасевич. 
«Десна» обновила рекорди результативності у 
виїзних матчах за всю більш як півстолітню іс-
торію — і командний, і гравців-бомбардирів. 

Наступну зустріч чернігівські футболісти зі-
грали внічию на своєму полі з командою «Інгу-
лець» — 0:0. «Десна» закріпилася на третьому 
місці, майже наздогнавши «Полтаву». А лідирує 
столичний «Арсенал». 

У понеділок  чернігівська футбольна ко-
манда грала на виїзді в Харкові з «Геліосом», 
який ішов слідом за нашими в чемпіонаті. Ра-
хунок — 0:0.

Це був останній тур першого кола. Отже, 
«Десна» набрала 34 очка і зайняла в першому 
колі 3 місце. 

Восени відбудеться ще 5 турів другого кола 
чемпіонату сезону 2017 – 2018 років. Ось матчі 
«Десни». 21 жовтня гратиме в Луцьку з «Волин-
ню». 29 жовтня — вдома з «Полтавою». 4 лис-
топада — в гостях з командою «Рух» (Винники, 
Львівщина). 11 листопада прийматиме «Гірник-
Спорт», і це буде останній матч осені в Чернігові. 
18  листопада гратиме на виїзді з «Колосом».

А 25 жовтня «Десна» гратиме в  Івано-
Франківську з місцевим «Прикарпаттям» матч 
одної восьмої фіналу Кубка України. 

Виїзні й домашні матчі можна дивитися по 
Інтернету на YouTubе. Уболіваймо за «Десну»! 

П’ятсот виїздів 
на футбольні свята 

 мандрівника 
Олександра Волощука

Сповідь футбольного вболівальника, спога-
ди про кожен епізод, пережитий разом із фут-
больними клубами України та національною 
збірною, з якими подорожував майже 20 років, 
— у культурно-мистецькому центрі «Інтермец-
цо» чернігівський мандрівник Олександр Воло-
щук презентував книгу «Мої п’ятсот виїздів».

«Про те, що я старий футбольний фанат із 
27-річним стажем, мало хто знає. Я почав їзди-
ти на футбольні матчі до інших міст ще задов-
го до того, як почав мандрувати, і це теж були 
своєрідні футбольні мандрівки. Це був кінець 
1980-их. Той футбол кінця 80-их для мене за-
лишився, мабуть, найкращим», — розповідає 
письменник, мандрівник Олександр Волощук.

Пригадати всі свої виїзди Олександру до-
помогли його записи та щоденники, в які він 
все занотовував.

«На обкладинці ви бачите чотири ембле-
ми футбольних команд. «Десна» (Чернігів) — 
це головна команда, за яку я вболіваю, за яку 
я зробив більшу кількість виїздів. Потім черні-
гівська «Легенда», «Дніпро», збірна України, з 
якою я почав їздити в 1990-их роках», — за-
значив Олександр Волощук.

У книжці — 300 сторінок із кольоровими 
фото. Автор розповідає не тільки про себе, а й 
про своїх друзів, які разом з ним здійснювали 
футбольні мандрівки.

У обласному філармонійному центрі 
відбулися урочисті збори за участю ке-
рівництва Міністерства культури Укра-
їни, обласної державної адміністрації, 
обласної та міської рад, історико-куль-
турних заповідників області та України, 
музеїв, бібліотек, громадськості. Учасни-
ки оглянули нові фотоекспозиції про ар-
хеологічні дослідження та реставрацію 
пам’яток архітектури Чернігова.

Міжнародна наукова конференція 
У рамках відзначення 50-річчя запо-

відника «Чернігів стародавній» відбулася 
міжнародна наукова конференція «До-
слідження старожитностей Чернігово-Сі-
верського краю». У ній брали участь до-
слідники з Києва, Мюнхена, Чернігова, 
Чигирина, Одеси, Чугуєва (Харківська 
область), Ніжина й Батурина.

Одною з головних тем було питання 
збереження пам’яток. Зокрема, цій про-
блемі приділила увагу заступник дирек-
тора державного історико-архітектурного 
заповідника «Стародавній Київ» Ірина Пи-
роженко в доповіді «Проблеми збережен-
ня Замкової гори м. Києва — пам’ятки на-
ціонального значення України».

Із цікавістю учасники конференції 
заслухали такі доповіді: «Пам’яткознавчі 
аспекти дослідження ансамблю Собор-
ної площі в Ніжині» (Сергій Зозуля); «Чер-
нігів та його фортеця у ХVI ст.» (Олександр 

Бондар); «Смерть Святослава Ярослави-
ча 1076 р.: унаслідок хвороби чи таємне 
вбивство?» (Олег Васюта); «Дослідження 
В. П. Коваленка 1979 р. у районі Крас-
ного мосту» (Юрій Ситий); «Оздоблення 
церков Антонієвих печер у ХІХ ст.» (Во-
лодимир Руденок); «Борисоглібський со-
бор як кафедральний храм Чернігівської 
єпархії УАПЦ у 20-х роках ХХ ст.» (Андрій 
Глухенький); «Мистецтво Чернігова ІІ пол. 
ХVІІ ст. – поч. ХVІІІ ст.» (Анатолій Адруг).

За результатами конференції плану-
ється у 2018 році видати збірник науко-
вих праць «Чернігівські старожитності».

Видання заповідника 
Презентація видань заповідника 

«Чернігів стародавній» за 50 років діяль-
ності відбулася в обласній бібліотеці іме-
ні Короленка. Довідники, путівники, ма-
теріали наукових конференцій, великі 
науково-популярні видання про собори 
— все це має зацікавити як чернігівців, 
так і туристів. Останнім часом стали ви-
пускати серію брошур про храми й фон-
дові зібрання музеїв. 

У червні цього року надруковано 
збірник наукових праць за матеріалами 
трьох конференцій «Карнабідівські чи-
тання». Це на честь Андрія Антоновича 
Карнабіда, одного з основних працівни-
ків заповідника ще на зорі його станов-
лення.

Клубу фотолюбителів 
«Прекрасне поруч» — п’ять років 
У Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Ко-

цюбинського діє клуб фотолюбителів «Пре-
красне поруч». Започаткували його відомі фо-
томитці Микола Турчин і Віктор Кошмал. Свій 
ювілей фотографи-аматори відзначили без 
Миколи Турчина, котрий недавно пішов із жит-
тя, але засідання присвятили його пам’яті.

Майже в 50 років інженер Микола Турчин 
обрав творчий шлях, став професійним фото-
художником. Створив фотоілюстрації до книг, 
був співучасником у випуску фотоальбомів 
про історичні пам’ятки нашого краю. Турчин — 
учасник понад 20 вітчизняних і міжнародних 
фотовиставок і конкурсів. 10 років очолював 
Чернігівський осередок Національної спілки 
фотохудожників України.

А серед аматорів фотоклубу — вчитель, бу-
дівельник, лікар, економіст, домогосподарка, 
мистецтвознавець. Двічі на місяць вони зби-
раються в читацькій залі бібліотеки, аби вчити-
ся мистецтву фотографії. 

Не закривайте поштового відділення

У обласному філармоніоніііііонійййййнойнойному цен ітрі ББондарарр))))));););); «См«Смерт Сь Святослава Ярослави-

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній» 

відзначив 50-річчя 

У міській бібліотеці ім. Коцюбинського  
«Університет 60 плюс» 
набрав нових слухачів 

Безкоштовний навчальний 
заклад для людей поважного 
віку «Університет 60+» було від-
крито 2013 року на базі Черні-
гівської міської бібліотеки імені 
Коцюбинського. Нині тут уже чо-
тири факультети. Спочатку був 
факультет інформаційних техно-
логій, де вчаться користуватися 
комп’ютером, працювати в Інтер-
неті, потім на прохання слухачів 
відкрили філологічний факультет 
з вивчення англійської мови, а за 
останній рік відкрили правовий 
факультет й історичний.

Торік у бібліотеці почав пра-
цювати клуб любителів психо-
логії. А у 2018-му на його основі 
планують відкрити ще один фа-
культет «Університету 60+» — 
психологічний.
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