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Що будують у Чернігові? 
Комунальне підприємство «Чернігівбудінвест» у IV 

кварталі 2017 року планує ввести в експлуатацію 12758 
кв. м житла, а це 208 квартир. При цьому 201 квартира в 
місті цього року вже з новоселами.

Говорить Валерій Горбунов, директор КП міськради 
«Чернігівбудінвест»: «Від початку свого існування підпри-
ємство працює без залучення коштів з міського і дер-
жавного бюджетів, усі проектні супровідні будівельні 
роботи ведуться виключно за рахунок залучених інвес-
тицій. За результатами діяльності за 9 місяців освоєно 
96,6 млн грн проти 54,6 млн 2016 року. Отримано при-
буток у сумі 738 тисяч проти 163 тисяч торік».

«Троща» Василя Шкляра
Відомий український письменник Василь Шкляр за-

вітав до Чернігівського літературно-меморіального му-
зею-заповідника М. Коцюбинського, де презентував 
свій новий роман «Троща».

Найвідоміший роман Шкляра — «Чорний Ворон». 
2011 року за цей твір Шкляр був удостоєний Шевченків-
ської премії. Але письменник відмовився від неї, протес-
туючи проти політики тодішньої влади. 

Новий роман — про УПА, бандерівське підпілля в 
другій половині сорокових років. Дія відбувається на 
Тернопільщині. 

За словами автора, історія має властивість повто-
рюватися, і ця книга написана для того, аби показати 
світові, що українці продовжують боротьбу за волю.

 Презентація 4-томного 
видання економіста 
Володимира Савченка 
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулася пре-

зентація 4-томного видання доктора економічних наук, 
професора Чернігівського національного технологіч-
ного університету, академіка, заслуженого економіста 
України Володимира Савченка. Свого часу він працював 
і заступником голови обласної державної адміністрації. 

Автор розповів студентам, науковцям, що у виданні 
аналізує світові, українські, регіональні економічні про-
цеси, зародження ринкової економіки в Україні. 

Кілька екземплярів Володимир Савченко подару-
вав міським та університетським бібліотекам, а також 
виклав повний текст у вільний доступ у мережі Інтернет.

Радіомеханічний технікум 
відзначив 50-річчя
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чер-

нігівського національного технологічного університету, 
багатьом відомий як радіомеханічний технікум, відзна-
чив 50 років. Урочистості відбулися в актовій залі уні-
верситету.

Озеленення територій 
Департамент екології та природних ресурсів Чер-

нігівської ОДА спільно з державним підприємством 
«Ніжинське лісове господарство» працюють над озе-
лененням населених пунктів. Між двома установа-
ми укладено договір, згідно з яким ніжинські лісівники 
зобов’язуються провести озеленення та благоустрій на 
території семи сільських рад Чернігівщини. Тут лісівники 
вже висадили 736 саджанців.

Олімпійська чемпіонка Олена 
Костевич народила дівчинку
18 листопада зіркова чернігівка, чемпіонка і призер 

Олімпійських ігор у стрільбі з пістолета вперше стала ма-
мою. 32-літня Олена Костевич народила донечку Софій-
ку. Спортсменка вийшла заміж два роки тому. Обранцем 
став її давній шанувальник з Австрії, де нині мешкає по-
дружжя.

Наша чемпіонка має намір уже в лютому 2018 року 
вийти на вогневий рубіж міжнародних змагань. 

Поїзд Чернігів – Львів – 
Івано-Франківськ
Поїзд №043/044 вводять з 20 грудня. З Чернігова 

перший рейс вирушить 21 грудня. Поки що йдеться про 
експериментальний рейс, поїзд курсуватиме до 21 січ-
ня 2018 року.

Відправлення з Чернігова — щодня о 15.46. Далі — 
через Ніжин, Київ, Коростень, Новоград-Волинський, 
Шепетівку, Львів, Галич. Прибуття до Івано-Франківська 
— 05.43. До Львова поїзд прибуде о 02.46 і простоїть 
25 хвилин.

У зворотному напрямку відправлення з Івано-Фран-
ківська — 21.50, прибуття до Львова — 00.41, відправ-
лення зі Львова — 01.01, прибуття до Києва — 08.46, 
відправлення з Києва — 09.10, прибуття до Чернігова 
   — 12.34.

Творчий вечір Раїси Борщ 
В обласному філармонійному центрі відбувся творчий вечір художньо-

го керівника капели бандуристів імені О. Вересая, викладача-методиста 
музичного коледжу імені Л. Ревуцького, заслуженої артистки України Раї-
си Борщ. На глядачів чекало поетичне слово ювілярки, оригінальні автор-
ські пісні, обробки українських народних пісень, театралізовані народно-
побутові сценки у виконанні артистів капели бандуристів, а також пісні 
українських композиторів-класиків.

У День пам’яті 
в садибі 

Олександра 
Довженка

Кожного року 25 листо-
пада, в день, коли переста-
ло битися серце  видатно-
го земляка, письменника, 
кінорежисера Олександра 
Петровича Довженка, при-
ходимо ми до садиби митця, 
щоб уклонитися його талан-
ту, згадати про нього. 

Цього дня відчинені две-
рі для відвідувачів літера-
турно-меморіального музею 
Олександра Довженка в Со-
сниці, відбувається покла-
дання квітів до пам’ятника 
митця, перегляд кінофільмів, 
знятих самим Довженком, і 
про нього, ознайомлення з 
експозицією музею.

Кожен може поринути в 
атмосферу того часу,  похо-
дити Довженковими стежин-
ками,  замислитися над сен-
сом життя, вдивляючись у ті 
далі, куди рушав юний Сашко 
від батьківського порогу… 
Як це зробили ми з юними 
краєзнавцями Великоустів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У Новозаводському суді Черніго-
ва почався розгляд справи про звину-
вачення колишнього начальника ко-
мунального підприємства «Новозавод-
ське». Він обвинувачений у службовій 
недбалості, що призвела до обвалу в 
грудні 2016 року будинку на вулиці По-
пудренка, 16, коли одна людина загину-
ла, одна травмована й було зруйновано 
кілька квартир.

На цьому ж засіданні заявлені кіль-
ка цивільних позовів. Міська рада про-
сить стягнути з колишнього керівника 

КП збитки від пошкодження майна більш 
ніж у 27 мільйонів гривень. Позови пода-
ли й кілька відселених мешканців, вима-
гаючи компенсації за моральну шкоду та 
матеріальні збитки (в якості морального 
відшкодування називають суми в 100 – 
150 тисяч гривень). В’ячеслав Ніколенко 
не визнав своєї вини.

На сам будинок накладено арешт як 
на речовий доказ у кримінальному про-
вадженні. Міська рада на цьому засідан-
ні подала клопотання про зняття арешту, 
щоб почати ремонт будівлі. Але проку-

рор і захисник обвинуваченого просили 
не знімати арешту з будинку, аби продо-
вжити розслідування про причини ава-
рії. Суд відхилив клопотання міськради, 
тож будинок залишається під арештом.

На суд прийшли близько сорока ко-
лишніх мешканців гуртожитку. Узага-
лі заявлені як учасники процесу майже 
200 потерпілих і кілька десятків свідків.

Більшість присутніх на засіданні від-
селених мешканців не бажає повертати-
ся до будинку, вони виступають за про-
довження розслідування.

24 листопада в районно-
му  будинку культури Сосниць-
ка центральна районна бібліо-
тека відзначила 145-річчя від 
часу свого заснування.

Багата історія цього куль-
турно-освітнього закладу. 
Присутні  переглянули презен-
тацію про основні періоди ста-
новлення бібліотеки.

Усяке свято — це завжди 
багато щирих, вірних друзів, 
теплі слова вітань, пісень, кві-
тів і подарунків.  

Літерат урно-мистецьке 
об’єднання «Убідь» більше 20 
років діє при бібліотеці.  Пое-
тичні вітання склали митці рід-
ного краю: Микола Адаменко, 
Володимир Чернявський, Ніна 
Пода, Віра Ковальчук, Олек-
сандра Бушай, Петро Мака-
ренко, Анатолій Семенцов.

«Слово належить  нашій 
колезі, шкільному бібліотека-
рю, вчителю української мови 
та літератури Великоустівської  
школи, керівнику краєзнавчо-
го гуртка районного будинку 
школяра, члену Сосницького 
відділення Товариства «Черні-
гівське земляцтво», активно-
му читачу Валентині Мовчан», 

— так ведуча запросила до 
слова авторку цього допису. 

І тут пригадався далекий 
2002-ий, коли в дорослому 
віці збулася моя дитяча мрія: 
директор нашої школи Олек-
сандр Горпиненко (на жаль, 
нині покійний) запропонував 
мені за сумісництвом обійня-
ти посаду шкільного бібліоте-
каря. Саме тоді й помандрува-
ла я в науку до районної біблі-
отеки. Багато провели різних 
цікавих зустрічей — як на базі 
нашої школи, так і в їхньому чи-
тальному залі. Завдяки пра-
цівникам бібліотеки 2012 року 
видали мій бібліографічний по-
кажчик,  поетичну збірку «Мос-
ти» творчої родини Халімонен-
ків із села Велике Устя. Також 

багато заходів було проведено 
за участі земляцтва. 

А на святі директор бібліоте-
ки  Лілія Мучта сказала: «Наша 
центральна районна бібліотека 
імені Олександра Карпинсько-
го співпрацює з громадськими 
організаціями, навчальними 
закладами, будинками культу-
ри. До послуг користувачів  — 
більше 50 тисяч книг, близько 
50 назв періодичних видань. 
Щороку бібліотеку відвідує біль-
ше 2-х тисяч користувачів, чита-
чі бібліотеки мають змогу без-
коштовно користуватися Інтер-
нет-послугами. Хочу подякува-
ти за співпрацю та матеріальну 
підтримку небайдужим людям. 
Це народний депутат України 
Анатолій Євлахов, заступник го-
лови Чернігівського земляцтва, 
голова Сосницького відділен-
ня Олексій Орєхович, наші зем-
ляки — Валерій Макуха, Роман 
Солодаренко, Микола Мака-
ренко, Анатолій Дубина, що да-
рують нам книги з власних кни-
гозбірень».

Валентина МОВЧАН,
Сосницьке відділення 

Чернігівського земляцтва  
Києва

Виставка з Білорусі
В обласній бібліотеці ім. Короленка відкрито ви-

ставку світлин «4383 дні дитинства» з колекції міжна-
родного фотоконкурсу, що проходить у Мінську.

Чому саме 4383 дні дитинства? Саме стільки днів 
минає, поки дитині виповниться 12 років і почнеться 
підлітковий період.

2017 року Білоруський дитячий фонд і галерея 
«Фотомистецтво» провели восьмий конкурс, у грудні 
стартує черговий дев’ятий.

За вісім років у колекції конкурсу зібрано півто-
ри тисячі фотографій з різних куточків світу, з якими 
ознайомилися глядачі на більш ніж ста виставках.

У цій експозиції — 55 світлин з Білорусі, України, 
Росії, Голландії, Бразилії, США, інших країн.

Беруть участь у фотоконкурсі й чернігівці. Цього 
року член фотоклубу «Чернігів» Сергій Тарабара був 
нагороджений дипломом конкурсу.

Очікується, що наступного року світлини фотогра-
фів Чернігівщини експонуватимуться в Мінську.

Виставка діє по 20 грудня.

У «Мистецькій вітальні» облас-
ної бібліотеки ім. В. Короленка від-
крито виставку картин «Життя ріка 
чарівна» члена народного ама-
торського об’єднання художників 
«Деснянська палітра» Тамари Дуд-
ко — до сімдесятиріччя від дня на-
родження авторки.

Художниця народилася в Бах-
мачі. За фахом інженер, працю-
вала на Чернігівському радіопри-
ладному заводі. Чернігів — місто 

її матері. Саме тут відбулося твор-
че зростання Тамари Михайлівни. 
Вона постійно бере участь у ви-
ставках об’єднання. Роботи її зна-
ходяться у приватних колекціях 
України, Польщі, Німеччини, Ізраї-
лю.

На виставці представлено 24 
роботи в техніці олійного живопису 
й акварелі – це придеснянські пей-
зажі, натюрморти, портрети, архі-
тектурні перлини Чернігівщини.

Кримінальну справу щодо зруйнованого 
гуртожитку почав розглядати суд

Свято храму книг

Виступає відомий в області й Україні 
письменник Микола Адаменко.

Картини  Тамари Дудко
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