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Бліц-інформ
Круглий стіл 
про Голодомор 
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка орга-

нізували круглий стіл «Голодомор 1932 – 1933 
років — наша печаль і скорбота». У заході взяли 
участь науковці, студенти вишів міста, які підготу-
вали інформацію про жахливі події того часу.

Захід почався з перегляду фільму про Голодо-
мор. Доповідь зробила доцент університету «Чер-
нігівський колегіум» Тамара Демченко. Представ-
ник Українського інституту національної пам’яті в 
Чернігівській області Сергій Бутко зазначив, що 
вбивство голодом було ретельно сплановано. 

Співробітник інституту Сергій Горобець, істо-
рики Микола Горох, Павло Ямполець, курсанти 
Софія Колiнько, Пантелеймон Лебєдєв, студентка 
Анжела Кривченко у своїх виступах говорили про 
величезні масштаби голоду в Україні і зокрема на 
Чернігівщині. 

Учням — 
про історичну пам’ять
У Чернігові гуртківці комунального поза-

шкільного навчального закладу «Центр націо-
нально-патріотичного виховання, туризму та 
крає знавства учнівської молоді» взяли участь у 
вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні. 

Діти ознайомилися з виставкою малюнків та 
виробів учнів області про Голодомор, подивилися 
художньо-документальний фільм на цю тему.

«Два століття — 
одна війна»
У Чернігові в Кіно-культурному мистецькому 

центрі з національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді відбулася прем’єрна презентація 
кампанії «Два століття — одна війна», присвяче-
ної 75-ій річниці створення Української Повстан-
ської Армії.

Кампанія «Два століття — одна війна» — це 
цикл виставок, присвячених збройній боротьбі 
українського народу проти російського імперіа-
лізму, що триває вже протягом не однієї сотні ро-
ків. Фотовиставка складається з 27 стендів, ко-
жен з яких — це поєднання сучасних докумен-
тальних світлин російсько-української війни та 
архівних фото часів визвольних змагань УПА. Од-
ночасно ведеться лекційний супровід та обгово-
рення паралелей, зображених у сюжетах.

Першими містами, в яких відбулася прем’єрна 
презентація, стали Одеса, Київ, Рівне, Житомир, 
Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Хмель-
ницький. Загалом заплановано відвідати більше 
25 міст України. Також виставка була презенто-
вана в Канаді.

Детальна інформація на сайті: www.упа.укр
Організатори — фундація «Вільні люди» та Мо-

лодіжний націоналістичний конгрес.

П’єдестал, на якому стояв 
пам’ятник Леніну 
в Чернігові, нарешті демонтують 

Таке рішення ухва-
лив  виконком міської 
ради Чернігова. Цим са-
мим нарешті припине-
но дивні дискусії щодо 
можливості встановити 
на п’єдесталі пам’ятника 
монумент загиблим за 
Незалежність України, 
в тому числі героям АТО. 
Патріоти давно вказу-
вали на безглуздість і 
блюзнірство такої ідеї. 

На центральній алеї проспекту Миру, навпроти 
поштамту, дійсно  буде споруджено пам’ятник Захис-
никам України, але не на постаменті з-під Леніна.

А те, що за більш як три з половиною роки піс-
ля повалення активістами Майдану пам’ятника ко-
муністичному вождю влада не спромоглася знести 
його п’єдестал, свідчить про незавершену декому-
нізацію. Як і щодо досі не демонтованих постамен-
тів під пам’ятники більшовикам на Алеї Героїв.

Виставки 
в обласному архіві

Про Революцію Гідності 
У Чернігівському обласному державному архі-

ві відкрилася виставка фотографій та документів, 
присвячених подіям, які відбувалися під час Рево-
люції Гідності восени та взимку 2013 – 2014 років. 
Головними глядачами на відкритті стали курсанти 
Академії державної пенітенціарної служби, яким 
спеціаліст архіву Ірина Рябчук та його директор Ра-
їса Воробей розповіли про події, що відбувалися 
тоді в Києві та Чернігові.

На виставці можна побачити 50 фотографій, які 
зображують події часів Майдану, в Києві та Черні-
гові. Є серед них і унікальні знімки, зроблені співро-
бітниками архіву в найгарячіші дні біля облдержад-
міністрації, прокуратури, на Красній площі. Велику 
цінність мають і спогади учасників подій.

«Палає пам’яті свіча»
Фотодокументальна виставка «Палає пам’яті 

свіча», присвячена роковинам Голодомору 1932 – 
1933 років в Україні, відкрилася в Державному ар-
хіві області.

На ній — 70 документальних першоджерел та 
більше 10 світлин.

Серед архівних матеріалів — постанови, роз-
порядження, доповідні записки, інформації, листи, 
скарги тощо. Документи відтворюють трагедію жи-
телів області в ті роки. 

Експозиція «Свідки Голодомору згадують» — ре-
зультат кропіткої праці співробітників райдержад-
міністрацій, громадських активістів Чернігівщини, 
які 2007 року зібрали майже 26 тисяч свідчень тих, 
кому пощастило пережити Голодомор. 

До Дня Свободи і Гідності в Черніго-
ві відбувся ряд заходів, участь у яких узя-
ли Олександр Ясенчук та Юніс Аскеров — 
члени «Самооборони Майдану», активісти 
організації «Вільні люди», учасники Рево-
люції Гідності, волонтери. Разом із пред-
ставниками влади, науковцями, студен-
тами, громадськими діячами вони долу-
чилися до участі в круглому столі, присвя-
ченому Дню Гідності і Свободи. 

Також Юніс Аскеров та Олександр 
Ясенчук зустрілися з читачами Чернігів-
ської обласної бібліотеки для юнацтва, де 
говорили про значення українських наці-
онально-визвольних змагань. 

*   *   *
Юніс Аскеров разом з волонтеркою 

Ганною Горошко, активістами й батька-
ми загиблих учасників російсько-укра-
їнської війни Мариною Чередниченко та 
Миколою Томилком  зустрівся зі школя-

рами смт Михайло-Коцюбинського Черні-
гівського району. 

«Михайло-Коцюбинське — містечко 
з давніми революційними українськими 
традиціями, — зазначив Юніс Аскеров. 
— Згадаймо хоча б Василя Елланського, 
очільника Чернігівської підпільної націо-
налістичної організації «Братство само-
стійників», що діяло на початку ХХ ст., Мак-
сима Загривного, учасника установчого 
з’їзду ОУН. Ці люди 100 років тому зма-
галися за незалежність вільної та багатої 
України. Ми продовжуємо цю справу».

*   *   *
Олександр Ясенчук і Юніс Аскеров 

зустрілися з вихованцями Центру націо-
нально-патріотичного виховання. Діти пе-
реглянули фільм «Самооборона Майдану. 
Дальні барикади» та обговорили події Ре-
волюції Гідності, воєнний конфлікт з Росі-
єю, волонтерську допомогу.

Після зустрічі вихованці Центру вша-
нували Героїв Небесної Сотні та росій-
сько-української війни, поклавши квіти 
до меморіальних стел.

«Важливість виховання молодого по-
коління складно переоцінити. Діти — фун-
дамент нації. Саме тому ми багато уваги 
приділяємо роботі з молоддю: проводи-
мо вишкільні табори, просвітницькі кам-
панії», — зазначила Інна Левус, керівник 
фундації «Вільні люди».

У рамках проведення акції «16 днів про-
ти насильства» сектор у справах сім’ї, молоді 
та спорту Чернігівської районної державної 
адміністрації спільно з відділом освіти, цен-
тром соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді на базі Ковпитської школи організували 
і провели інтелектуальну гру «Брейн-ринг» се-
ред учнівської молоді.

У заході взяли участь 4 команди зі шкіл 
району: «VIP» (с. Ковпита), «Патріоти» (с. Па-
куль), «Борисфен» (с. Дніпровське), «Проме-
тей» (с. Мньов). 

Перемогу виборола команда «Патріоти». 
Друге місце зайняла команда «VIP», третє — 
«Борисфен».

Переможці й учасники гри нагороджені 
дипломами.

Деякі запитання гри
Закінчіть фразу польського сатири-

ка Станіслава Єжи Леца: «Радіо – великий 
винахід людства. Один порух руки і — …». 
(Тиша).

За висловом польського режисера Ан-

джея Вайди, цей пристрій знищив те, що не-
давно називалося мистецтвом кіно. Назвіть 
його. (Телевізійний пульт).

Хтось у цій назві бачить богиню домаш-
нього вогнища у стародавніх слов’ян, а хтось 
— марку автомобіля. («Лада»).

Слова «мануфактура», «манікюр», «ману-
скрипт», «маніпуляція» виникли від слова «ма-
нус». Що воно означає? («Рука»).

Олександр МОЛИБОГА
Фото Олени Долгополової

Перш ніж провести матч на 
Кубок України, «Десна» зіграла 
останній цьогорічний матч чемпі-
онату в першій лізі. І нарешті пе-
рервала серію з трьох програ-
шів підряд: на виїзді в Ковалів-
ці на Київщині перемогла «Ко-
лос» — 1:0, м’яч забив Олександр 
Філіпов. 

Отже, в першій лізі зіграно 
все перше коло і ще 5 матчів дру-
гого. Після 22 турів становище лі-
дерів таке: «Арсенал» — 55 очок, 
«Полтава» — 50, «Інгулець» — 45, 
«Колос» — 41, «Десна» — 40, «Ге-
ліос» — 40 (наші випереджають 
харків’ян за різницею забитих і 
пропущених м’ячів). 

Турнір продовжиться в бе-
резні, залишилося зіграти 12 ту-
рів. Переможець напряму вхо-
дить до прем’єр-ліги, дві наступні 
команди гратимуть стикові мат-
чі за вихід до цього вищого диві-
зіону з двома передостанніми ко-
мандами нинішнього чемпіонату 
у прем’єр-лізі. Отже, треба «заче-
питися» бодай за третє місце. За-
вдання цілком реальне для «Дес-
ни». До того ж обговорюється ідея 
на наступний чемпіонат нарешті 
розширити прем’єр-лігу з 12-ти до 
14 команд. 

А в Кубку України жеребку-
вання дало «Десні» у чвертьфіна-
лі із семи суперників якраз одно-
го з двох грандів нашого футболу 
— столичне «Динамо», найбільш 
титуловану команду українсько-
го та й колишнього радянського 
футболу, постійного учасника єв-
рокубків.

Матч 29 листопада викликав 
у Чернігові величезний інтерес. 
Адже це був перший офіційний 
матч суперників. Досі було лише 
чимало товариських матчів. Тим 
більше дружба двох команд дав-
ня. Деснянці дали киянам ряд ві-
домих футболістів, таких як Олег 
Кузнєцов або кращий футболіст 
України останніх років Андрій 
Ярмоленко. 

Тож стадіон ім. Гагаріна був 
переповнений, попри фактично 
початок зими. Повністю заповни-
ли глядачі й ще не реконструйова-
ну східну трибуну. Повний аншлаг! 
На матчі побувало понад 10 ти-
сяч уболівальників. Керівництво 
клубу добре підготувало стадіон 
до матчу. Але корективи внесла 
погода. Саме того дня в Черніго-
ві пішов справжній сніг. Оновле-
не і одне з кращих в Україні поле 
нашого стадіону вкрилося білою 

ковдрою. Умови гри були не дуже 
футбольні. І, можливо, це біль-
ше вплинуло на гру саме «Десни», 
адже в її складі були досвідчені 
гравці й не менш технічні, ніж ди-
намівці. Зате молоді кияни швид-
ко призвичаїлися до снігу. 

Головний тренер гостей, відо-
мий у минулому динамівець Олек-
сандр Хацкевич випустив у старті 
переважно молодь. Може, з огля-
ду на те, що попереду — ще два 
тури чемпіонату України і остан-
ній матч Ліги Європи. Так що над-
досвідчені Олег Гусєв, Євген Хаче-
ріді, які провели десятки матчів за 
збірну України (Гусєв — один з ре-
кордсменів збірної за цими мат-
чами), хоч і були в заявці, але на 
поле не вийшли. Утім, грали фут-
болісти збірної України Гармаш, 
Буяльський, кращий бомбардир 
клубу в чемпіонаті, легіонер з 
Конго Мбокані, та й молодь уже 
була обстріляна в єврокубках. 

Тренер «Десни» Олександр 
Рябоконь випустив у старті пере-
вірених бійців: вийшли капітан 
команди — досвідчений Вадим 
Мельник, також інші її лідери — 
Євген Чепурненко, Леван Арвела-
дзе, Олександр Філіпов, інші грав-
ці основи, а в другому таймі — і 

Євген Картушов. 
Уже на 6-ій хвилині Денис Гар-

маш забив м’яч. Такий швидкий 
гол вибиває з колії команду, що 
пропустила. Але деснянці не зби-
лися на сумбур, щоб відігратися, а 
на рівних вели напружену бороть-
бу ще майже два тайми. Не раз за-
грожували воротам гостей, яких 
виручав воротар. Проте і наш гол-
кіпер Костянтин  Махновський не 
раз демонстрував свій клас. У рів-
ній боротьбі деснянці мали шан-
си зрівняти рахунок до останньої 
хвилини. Але, коли всі вже пішли 
атакувати ворота киян, ті прове-
ли контратаку, і молодий Назар  
Русин забив гол аж на 94-ій, тоб-
то на 4-ій доданій арбітром хви-
лині матчу. Отже, 0:2. Хоча більш 
закономірною була б нічия (тоді 
били б післяматчеві пенальті) або 
принаймні мінімальний програш. 
Утім, «Десна», навіть попри осінній 
спад у грі, показала, що готова на 
рівних грати у прем’єр-лізі. Чого їй 
і побажаємо. 

* * *
Інші матчі чвертьфіналу куб-

ка: «Ворскла» — «Маріуполь» — 
1:2; «Шахтар» — «Верес» — 4:0; 
«Львів» — «Дніпро-1» — 1:2. Півфі-
нал кубка — весною. 

«Вільні люди» вшанували 
Революцію Гідності

Інтелект проти насильства

«Десна» поступилася столичному «Динамо», 
але в достойній боротьбі
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