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Чернігівщина розширює 
економічні контакти з Китаєм
Перспективи українсько-китайського співро-

бітництва обговорили на двосторонній зустрічі в 
Чернігівській облдержадміністрації з представни-
ками делегації з китайської провінції Хенань.

Підприємства Чернігівщини активно здійсню-
ють зовнішню торгівлю з китайськими партнера-
ми. Зокрема, на китайський ринок поставляють 
деревину й вироби з неї, масла, полімерні мате-
ріали та пластмаси. З Китаю в нашу область над-
ходять різні комплектуючі, полімерні й текстильні 
матеріали тощо. За результатами січня – серпня 
цього року зовнішній товарообіг підприємств Чер-
нігівщини з партнерами з КНР склав 23,7 мільйо-
на доларів США.

Китайський бізнес готовий зайти на Чернігів-
щину з інвестиціями. 

Долучайтеся до 
благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або кошта-

ми на підтримку діяльності Чернігівського благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими рекві-
зитами:

у гривнях — благодійний фонд «Захисти-
мо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, 
ЄДРПОУ 39479494, рахунок 2600201586536.

Реквізити для здійснення переказів з-за кор-
дону: в доларах США (USD) Intermediary: BANK 
OF NEW YORK MELLON, New York, USA, Банк-
посередник SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s bank: 
JSC «KREDOBANK». Банк одержувача: Lviv, Ukraine 
SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND 
THE UKRAINE» name. Одержувач: рахунок відкри-
тий у ПАТ «Кредобанк». Для юридичних осіб — назва 
одержувача та адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.

Дбати про безпеку дітей 
На Чернігівщині лише протягом цього року в 

школах сталося 3 пожежі, збитки від яких склали 
близько 1 млн 320 тис. гривень. Вогнем пошко-
джено 3 будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. 

Фахівці Чернігівського міського відділу облас-
ного Управління держслужби з надзвичайних ситу-
ацій провели перевірку стану пожежної і техноген-
ної безпеки закладів освіти в обласному центрі.

З позитивного боку слід відзначити школу 
№29, дитсадки №1 та №2. Приміщення забез-
печені вогнегасниками, пожежні крани в праце-
здатному стані, електромережа відповідає нор-
мам експлуатації. 

Цього року міськрада на проведення проти-
пожежних заходів у закладах освіти Чернігова 
виділила близько 100 тисяч гривень. Крім того, 
у двох школах й одному дитсадку проведено вог-
незахисну обробку дерев’яних конструкцій. Ці ро-
боти будуть продовжені наступного року в інших 
закладах.

Та у школі № 6 і в дитячому навчальному за-
кладі № 27 виявлені значні недоліки, на усунення 
яких необхідні значні кошти. Не проводять замірів 
опору ізоляції електромереж, приміщення не за-
безпечені первинними засобами пожежогасіння 
в достатній кількості, автоматична пожежна сигна-
лізація в непрацездатному стані, шляхи евакуації 
та протипожежне водопостачання не відповідають 
вимогам. Особливо це стосується ЗОШ № 6, де ще 
в 1990-ті роки було самовільно демонтовано вну-
трішній протипожежний водогін, і ця проблема за-
лишається нерозв’язаною. 

У 117 років померла 
найстаріша жителька України 
Христина Нагорна

Жінка мешкала все 
життя в селі Жадове 
Семенівського району 
Чернігівщини, претенду-
вала на офіційне зван-
ня найстарішої житель-
ки Землі. Серце дов-
гожительки спинилося 
3 листопада. 

Нові нагороди театру 
ім. Т. Шевченка

Третій рік поспіль Чернігівський обласний академічний україн-
ський музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка удостоюють від-
знак за перемоги в різних номінаціях Міжнародного фестивалю ко-
медії «Золоті оплески Буковини», що проходить восени в Чернівцях. 

Цього року на ХІІ фестиваль шевченківці запропонували виста-
ву «Комедія про нещасливого селянина, його жінку Мелашку, єврея 
Давида і чорта, який втратив сенс існування» (за п’єсою В. Рудова). 

Чернігівці визнані переможцями у трьох номінаціях: за кра-
ще пластичне вирішення вистави; за кращу головну чоловічу роль 
(Дмитро Літашов — за виконання ролі Єврея і Євген Бондар — за 
виконання ролі Петра); за кращу головну жіночу роль (Микола Ле-
мешко — за виконання ролі Мелашки).

Бенефіс Олени Бондаренко
Провідний майстер сцени Олена Бондаренко відзначила свій 

70-річний ювілей та понад 45-річний стаж роботи в Чернігівському 
театрі ім. Т. Шевченка. 

Яскраво і багатогранно про-
явився талант актриси в таких ро-
лях, як герцогиня Мальборо — 
«Ваш хід, королево!» Е. Скріба, 
Мокрина — «Сорочинський ярма-
рок» М. Старицького за М. Гого-
лем, Марта — «Мати-наймичка» 
за Т. Шевченком, Килина — «Лі-
сова пісня» Лесі Українки, Тер-
пелиха — «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського, Одар-
ка — «Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка, Євдокія 
Пилипівна — «Дамських справ 
майстер» за п’єсою М. Старицького 
«За двома зайцями», Кайдашиха — 
«Кайдашева сім’я» за І. Нечуєм-Ле-

вицьким, Мати — опера М. Аркаса «Катерина» за поемою Т.Шевченка.
Особливе місце в багатій палітрі Олени Бондаренко посідає об-

раз баби Юстини у виставі «Не плачте за мною ніколи…» за новелою 
Марії Матіос у постановці режисера Тетяни Шумейко, що й була по-
кладена в основу бенефісної програми. 

Нагорода фестивалю
XIII Міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості іме-

ні Марії Заньковецької відбувся недавно в Ніжині. Були представ-
лені роботи одинадцяти театральних колективів з України, Білорусі, 
Румунії. Чернігівський академічний театр ім. Т. Шевченка показав 
прем’єрну виставу «Як боги впадуть – безпечно не буде» сучасного 
англійського драматурга Сельми Дімітрієвіч, поставлену молодим 
режисером Вікторією Філончук.

Визнані лауреатами фестивалю й нагороджені дипломом у но-
мінації «За кращий жіночий акторський дует» заслужена артистка 
України Наталія Максименко й артистка Тетяна Шумейко за вико-
нання ролей Матері й Доньки в цій виставі.

Анатолій Шкурко: 
плідне 93-річчя

У конференц-залі обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка відбулася мистецька го-
дина і презентація картин «Михайлина Ко-
цюбинська» та «Левко Лук’яненко» народ-
ного художника України Анатолія Шкурка 
до 93-річчя від дня його народження.

Анатолій Шкурко — жива легенда на-
шого міста. Його мистецький доробок — 
це величезна галерея портретів, пейзажів, 
етюдів. Вони неодноразово експонували-

ся на виставках. 
Нині художник 
продовжує ак-
тивно малювати. 
Митець є і щед-
рим даруваль-
ником: зокрема, 
його твори при-
крашають зали 
бібліотеки ім. 
В. Короленка.

Анонси
Запрошуємо 

на фестиваль до Батурина!
18 листопада в гетьманській столиці Батурині відбудеться III 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва 
«Територія талантів-2017». 

Візьмуть участь аматорські і професійні хореографічні колекти-
ви, окремі виконавці, що демонструють різні стилі. 

Учасникам буде запропоновано екскурсійну програму гетьман-
ським Батурином.

Усіх бажаючих запрошують о 10 годині до Батуринського будин-
ку культури. Вхід безкоштовний.

У літературно-меморіальному музеї-
заповіднику Михайла Коцюбинського

17 листопада, 17.00. Мистецький проект «Михайло Коцюбин-
ський. У колі друзів». Зустріч восьма «Богдан Лепкий».

22 листопада, 13.00. Вечір-реквієм пам’яті жертв Голодомору.
Фотовиставка Віктора Кошмала «Дерев’яне мереживо Черні-

гівського краю» (протягом місяця).
Робота музейної «Майстерні гарного настрою»; тематичні уро-

ки за творчістю українських письменників (протягом місяця на за-
мовлення шкіл).

Детальніше про заходи в музеї-заповіднику — на його сайті. 
Довідки за тел.: 4-10-03, 4-43-26.

Ювілейний концерт Сергія Макашова
Захід відбудеться 19 листопада в Чернігівському міському па-

лаці культури. Початок — о 17.00. Окрім ювіляра, у святковій про-
грамі «Назавжди з вами» візьмуть участь також інші відомі колекти-
ви й виконавці міста. Зокрема, танцювальні колективи «Слов’яни», 
«Ліла», «Еліт», «Ділема», «Каблучок», «Аеліта», «INSIDE», «Бродвей», 
«Альянс», «Парадокс», «Ярмарок», спортивно-циркова студія «Трі-
умф», театр естради, об’єднання «Академія зірок», центр «ArtVoice», 
солісти — Фабриціо, Анжеліка Гальчук, Алла Гаркуша, Діна Лобур, 
Олена Михайлова, Марина Маккей, Яна Пікуль, Тетяна Малютіна.

Ювілейна виставка 
Леоніда Заборовського 

У виставковій залі Спілки художників з нагоди 50-річчя черні-
гівського майстра Леоніда Заборовського відкрилася виставка 
його картин. Представлені роботи дарують глядачам мандри Украї-
ною — від Чернігівщини до Криму.

Художник родом з Корюківскього району. Учасник обласних, 
всеукраїнських та міжнародних виставок. Твори його знаходяться 
в художніх музеях, приватних зібраннях в Україні та за її межами.

У Бобровиці — «Мелодії душі моєї»
Так називався творчий вечір у райцентрі. Виступили поети й 

композитори району. 
Свої вірші читали школярка Оля Шило, студентка Анастасія 

Кушнірова, ведуча свята Марія Герасименко. Вірші свого батька 
Олександра Росинського читала Тетяна Ющенко. Виступила й відо-
ма поетеса, журналістка Світлана Скрипка, яка 50 років присвяти-
ла пресі. 

Кілька пісень на слова відомої київської поетеси Тетяни Череп-
Пероганич, яка народилася в селі Стара Басань і більшу частину 
життя провела на Бобровиччині, виконали Інна Ярмоленко та Люд-
мила Костенко. Музику до пісень написали місцеві композитори Зі-
наїда Гузєй та Катерина Калініченко.

Виступив досвідчений журналіст Григорій Войток, автор цікаво-
го роману «Безбатченки». Свої сатиричні вірші читав Григорій Лиш-
ко. Співав автор і виконавець власних пісень Артем Бодня. Завер-
шив свято популярний у Бобровиці квартет «Кросворд 22». 

Книга про патріотизм
«Коли захиталось 

небо. «V» означає «вільні» 
— це книга, яку авторка 
Лілія Мусіхіна, письменни-
ця та етнограф з Тернопо-
ля, представила в Черні-
гові в культурно-мистець-
кому центрі «Інтермецо». 
Ця книга — частково що-
денник, частково збірка 
свідчень учасників Рево-
люції Гідності.

Раніше авторку знали як етнографа. Наприклад, за книгу «Зві-
рослов» вона отримала 2013 року премію «Книга року». Але тепер  
письменниця весь час присвячує волонтерській діяльності й вихо-
ванню доньки.

На презентацію книги зібралися чернігівці, які давно знайомі з 
Лілією як з волонтером. Для них події, змальовані у творі, особливо 
близькі, адже «Інтермецо» — це ще й волонтерський центр. 

Творчість «Деснянської палітри»
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулося відкриття ви-

ставки картин Чернігівського народного аматорського об’єднання 
художників «Деснянська палітра». Воно об’єднало понад 300 на-
родних талантів. Від 2007 року головою об’єднання є Людмила Бе-
шун. Члени «Деснянської палітри», відвідуючи майстер-класи, бе-
руть участь у виставках на Чернігівщині та за її межами. На вистав-
ці представлено 48 робіт 21 художника.
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