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Сувеніри власноруч: 
що можуть особливі діти 
У Чернігівському навчально-реабілітацій-

ному центрі №2 торік за кошти міського бю-
джету придбали сучасні верстати й облад-
нання. Тепер у майстерні під час уроків праці 
хлопчики виготовляють різноманітні вироби з 
дерева. У старшокласників центру — 16 годин 
праці на тиждень. Хлопці дуже полюбляють ці 
уроки. Вони кажуть, що майже у всіх рідних і 
друзів є їхні сувеніри.

Керівниця закладу Регіна Гусак перекона-
на, що таке вміння стане в нагоді в дорослому 
житті, оскільки вже зараз діти заробляють на 
цьому свої перші гроші. 

Ще один клас трудового навчання облад-
наний швейними машинками, які збирали 
самі працівники центру. Сюди на уроки прихо-
дять не лише дівчатка, а й хлопчики. Діти на-
вчаються шити, вишивати, працювати з бісе-
ром.

Керівництво закладу докладає всіх зу-
силь, аби й у цьому класі з’явилося нове об-
ладнання. Одна сучасна швейна машинка вже 
є: її подарували організатори «FASHION скарб-
ниці».

Понад 22,5 тисячі дітей 
виховують багатодітні 
родини області 
2017 року право на користування пільга-

ми отримали 853 багатодітні сім’ї — зокре-
ма щодо оплати житлово-комунальних послуг, 
на придбання твердого палива й скрапленого 
газу, позачергове встановлення квартирних 
телефонів і знижку абонплати за його корис-
тування.

74 багатодітним родинам за кошти облас-
ного бюджету надано предмети побуту: холо-
дильники, пральні машини, ліжка.

Піклуються в області і про тих, про кого за-
були рідні батьки. Зокрема місцева влада за-
безпечила 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, житлом, ще трьом 
допомогли з ремонтом. За рахунок субвенції 
з державного бюджету придбано 5 житлових 
приміщень, що дозволить забезпечити соці-
альним житлом ще 13 таких осіб.

Торік створено ще три нові дитячі будинки 
сімейного типу, а їх загальна кількість зрос-
ла до 27. Також створено торік 14 прийомних 
сімей, куди влаштовано 56 дітей, а загальна 
кількість вихованців у них збільшилася до 495 
осіб.

Постамент Леніна 
нарешті демонтовано
Постамент з-під статуї Леніна в Чернігові 

демонтовано через чотири з лишком роки піс-
ля падіння самої статуї. Це сталося 9 березня.

З поваленням цієї «тумби» була ціла епо-
пея. Чи то через міцність споруди, чи то че-
рез бажання освоїти кошти на її розбиранні, а 
може, з обох причин одночасно звучали суми 
за демонтаж до 1,3 мільйона. Утім, обійшлося 
в кілька разів дешевше. Демонтаж виконав 
столичний підрядник. 

Бронзовий пам’ятник Леніну з цього по-
стамента скинули в ніч з 22 на 23 лютого 2014 
року.

Відкриття пам’ятника Леніну відбулося 6 
листопада 1967 року — напередодні 50-ї річ-
ниці більшовицького перевороту в Петрогра-
ді, столиці Росії.

Поліція затримала 
пилорамних злодіїв
За допомогою до поліції звернувся 40-річ-

ний житель Городнянського району. Він розпо-
вів, що в ніч на 7 березня невідомі особи, по-
трапивши всередину через вікно, викрали з 
приміщення пилорами смугові пилки та інше 
обладнання.

Дільничні офіцери поліції за сприяння гро-
мадян виявили й затримали підозрюваних 
у крадіжці. Ними виявилися 39-річний рані-
ше судимий житель району та його 22-річний 
спільник.

Поліція відкрила кримінальне прова-
дження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу 
  України (крадіжка).

Вистава для дорослих 
у театрі ляльок 

Вистава «Ріка життя» за мотива-
ми щоденника й творів Олександра До-
вженка з успіхом іде в обласному театрі 
ляльок, названому на честь видатного 
українця. Режисер постановки — актор з 
Харкова Олександр Ковтун. Прем’єрний 
показ відбувся 3 роки тому. 

Говорить Віталій Гольцов, художній 
керівник театру, заслужений артист Укра-
їни: «Ми започаткували вечірню сцену в 
театрі, яка починається о 19-ій годині. Це 
для дорослих і для молоді. Уперше запо-
чаткували безкоштовний вхід — щоб по-
пуляризувати вистави для дорослих».

Три роки тому на всеукраїнському 
конкурсі прем’єр театрів ляльок ця по-
становка посіла перше місце в номіна-
ції «Найкраща вистава для дорослих і 
молоді». 

Вистави для дорослої публіки в теа-
трі тепер гратимуть щомісяця. Крім «Ріки 
життя», йтиме «Гамлет-машина» за п’єсою 
німецького драматурга Хайнера Мюлле-
ра та «Великий льох» за Тарасом Шевчен-
ком.

Афіша березня
Чернігівський академічний 

музично-драматичний театр 
ім. Шевченка

16 — В. Шекспір «Комедія помилок». 
19.00.

18 — С. Лихий «Чарівна лампа Алад-
діна». 12.00.

20 — Г. Квітка-Основ’яненко «Сватан-
ня на Гончарівці». 19.00.

22 — В. Рудов «Комедія про… сенс 
існування». 16.00.

22 — С. Дімітрієв «Як боги впадуть — 
безпечно не буде». 20.00.

23 — М. Камолетті «Боїнг-Боїнг». 
19.00.

24 — Р. Куні «Смішні гроші». 18.00.
25 — Ю. Васюк «Неймовірні пригоди 

Тузика». 12.00. 
25 — Т. Уайлдер «Наше містечко». 

16.00.
27 — концертна програма до Міжна-

родного дня театру. 19.00. 

Чернігівський Молодіжний театр
23, 24, 25 — О. Червінський (за 

М. Булгаковим) «Собаче серце». Прем’єра. 
До Міжнародного дня театру. 

27 — «Без труб і барабанів». МайАрт.
28 — Б. Шоу «Пігмаліон». 
29 — Я. Стельмах (за Е. Гофманом) 

«Крихітка Цахес».
30 — Е.-М. Ремарк «Три товариші». 
31 — Д. Вассерман (за К. Кізі) «Політ 

над гніздом зозулі». 18.00. 
Початок усіх інших вистав — 19.00.

На базі Національного універ-
ситету «Чернігівський колегіум» ім. 
Т. Шевченка відбувся ІІ чемпіонат 
Чернігівського району з інтелекту-
альної гри «Що? Де? Коли?» серед 
учнівської молоді.

У заході взяли участь 6 команд 
загальноосвітніх закладів райо-
ну: «Плюс на мінус» (Количівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), «Олімп» (Трисвятсько-
слобідська ЗОШ І-ІІІ ст.), «КРОКС» 
(Михайло-Коцюбинська гімназія), 
«Драйв» (Гончарівська гімназія), 
«Торнадо» (Редьківський НВК), «Па-
тріоти» (Пакульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Гра виявилася цікавою і змістов-
ною. 

Перемогу здобула команда 
«Плюс на мінус», друге місце ви-
борола команда «КРОКС», третє — 
команда «Олімп».

Активні учасники гри отрима-
ли подарунки та книги з автогра-
фами відомих людей Чернігівщи-
ни. Серед призів була і нова книга 
редактора газети «Світ-інфо» Пе-
тра Антоненка «Стріла».

Ось деякі запитання чемпіона-
ту (в дужках — відповіді). 

Цей видатний український 
письменник є автором романів 
«Сад Гетсиманський», «Тигроло-
ви», «Вогненне коло», «Людина, 
що біжить над прірвою». Запи-

тання газети «Світ –інфо». (Іван 
Багряний).

Ця героїня детективів Агати 
Крісті жила в англійському селі 
Сент-Мері-Мід. Саме їй вдалося 

розкрити вбивство в будинку віка-
рія та багато інших злочинів. (Міс 
Марпл).

Цей видатний український ак-
тор театру й кіно народився в міс-
ті Прилуках на Чернігівщині. Відо-
мий своїми ролями у фільмах «У 
степах України», «Максим Пере-
пелиця», «Вечори на хуторі біля 
Диканьки», «Фараони», «За двома 
зайцями». (Микола Яковченко).

На початку визначної книги-
пам’ятки літератури «Слово о пол-
ку Ігоревім» згадується явище, за-
вдяки якому вчені змогли встано-
вити дату бою, що описується в 
книзі. Що це за явище? (Затемнен-
ня сонця).

Європейці дізналися про них 
від арабів, і тому стали назива-
ти їх «арабськими», хоча насправ-
ді вони індійські. Про що йдеться? 
(Про цифри).

Іспанський драматург Лопе де 
Вега стверджував: «Чим більше 
труднощів у боротьбі, тим і вона 
буде красивішою». Назвіть її. (Пе-
ремога).

Олександр МОЛИБОГА 

Молодь знає творчість Івана Багряного

Команда-переможець «Плюс на мінус» (тренер Віра Дерев'янко). 
Перший ряд зліва направо: Юлія Доценко, Анастасія Лисенко, 

Дмитро Шокодько (капітан), Валентина Карповець, Денис Пилипенко, 
Катерина Біла, Олександр Молибога (ведучий гри). Гості та запрошені: 

другий ряд зліва направо — переможець Всеукраїнського конкусу двійників 
Тараса Шевченка Станіслав Новак (с. Анисів), заступник голови 

Чернігівської райдержадміністрації Андрій Курданов, 
голова молодіжного відділення Товариства «Чернігівське земляцтво» в Києві 

Валерій Демченко, голова ради громадської організації Товариства 
ветеранів розвідки Військово-морського флоту Києва Олександр Мармашов. 

Створено фонд 
Ігоря Качуровського 

3 березня можна 
вважати знаменною 
датою у вшануванні 
пам’яті Ігоря Качуров-
ського (1918 – 2013) 
— поета, літературо- й 
мовознавця, 100-річ-
чя від дня народження 
якого відзначається на 
державному рівні. 

Цього дня в Цен-
тральному державному 
архіві зарубіжної украї-
ніки утворено архівний фонд видатного ніжинця.

Директор благодійного фонду «Ніжен» Микола 
Шкурко передав до архіву листи, статті, докумен-
ти, фотокартки Ігоря Васильовича, які протягом 
1994 – 2013 років надходили з Мюнхена до Ніжи-
на, — усього 718 аркушів.

Таким чином, шанувальники творчості пись-
менника й дослідники мають можливість вико-
ристовувати ці матеріали. Архівний фонд зможе 
поповнюватися, і, будемо сподіватися, відбудеть-
ся очікувана подія — надходження творчої спад-
щини Ігоря Качуровського з Німеччини.

Виставка видатного 
українського художника 

Івана Їжакевича
У Національ-

ному архітектур-
н о - і с т о р и ч н о -
му заповіднику 
«Чернігів старо-
давній» відкри-
лася виставка 
Івана Їжакеви-
ча. В експозиції 
— близько 40 
робіт, серед яких 
— автопортрети 
художника, ілю-
страції до поезій 
Тараса Шевчен-
ка, картини на 
соціальну та істо-
ричну тематику.

Іван Сидорович Їжакевич за довге творче жит-
тя виконав понад 20 тисяч робіт. Працював у галу-
зі станкового й монументального живопису, книж-
кової ілюстрації. Навчався в іконописній школі 
Києво-Печерської лаври, Київській рисувальній 
школі, Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі.

Протягом 1895 – 1916 рр. виконував роботи 
для храмів Києва, Катеринослава, Катеринодара, 
Бєлгорода. Ілюстрував твори Франка, Гоголя, Лесі 
Українки, Коцюбинського. А надзвичайно важли-
ве місце у творчості Їжакевича посідає Шевченкі-
ана, що складає більше ніж 200 робіт. 

Свою останню картину він розпочав за тиж-
день до смерті. Помер художник 19 січня 1962 
року, на другий день після 98-ліття. 

Змагались юні бандуристи
Протягом двох днів Чернігівська музич-

на школа №1 приймала учасників 6-го все-
українського конкурсу «Кобзарська юнь». 
Змагалися бандуристи-хлопці з 10 областей. 
Серед переможців — чернігівські ансамблі 
«Соколики», «Побратими» й бандуристи-со-
лісти.

Патріотичний конкурс
ІІІ регіональний молодіжний конкурс націо-

нально-патріотичного мистецтва «KOZAK-FEST» 
відбувся в Бобровиці. Виступили вокальні, му-
зичні й фольклорні групи, читці з Ніжинського, 
Носівського, Козелецького, Бобровицького ра-
йонів. 

Гран-прі та приз глядацьких симпатій вибо-
рола вокалістка Аліна Перепелиця із села Сви-
довець Бобровицького району. Перше місце 
отримав народний аматорський танцювальний 
колектив «Ярославна» з Бобровиці.

Вишиті картини 
Любові Брановської

В обласній бі-
бліотеці ім. Коро-
ленка відкрито ви-
ставку чернігів-
ської майстрині Лю-
бові Брановської.

Любов Федо-
рівна народилася 
1947 року в Черні-
гові. Закінчила тут 
школу №3. У 1967 
році вийшла заміж 
та виїхала до Віль-
нюса, на батьківщи-
ну чоловіка. Працю-

вала в дитячих установах, школах. А найбільше 
часу віддавала своїй багатодітній родині. 2000 
року, за трагічних сімейних обставин, поверну-
лася на Батьківщину. 

На цій першій персональній виставці май-
стрині представлено 48 робіт, у тому числі три 
картини, що свого часу вишила її мама. 

Живопис і графіка 
Валентини Олешко

В обласному 
художньому музеї 
ім. Галагана від-
крилася виставка 
живописних і гра-
фічних творів Ва-
лентини Олешко. 
Вона з Черкас, 
але народилася 
на Чернігівщині, 
в селищі Ладан. В 
експозиції — 20 
живописних і гра-
фічних творів ху-
дожниці.
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