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Серед темних лісів і зелених лук, помережана 
широкими смугами мачарів і повільних замулених 
річок, дрімає нинішня Чернігівщина, здалека 
прислухаючись до гомону нового життя. І серед неї 
її старий історичний осередок, наша українська 
Равенна – Чернігів, задумано мріє про колишнє 
життя серед своїх старинних церков, музеїв і 
архівів...

 Михайло Грушевський

Передмова

Ч ернігів вперше згадується в 907 році в договорі русі з 
візантією, коли київський князь олег, стверджуючи свою 
перемогу над греками, зобов’язав їх «даяти суклады на 

русския грады, первое же на киев, та же на Чернигов, на переяславъ, 
на полотсък, на любечъ и на прочия грады; по тем бо городам седяху 
велиции князи под олгом сущи». 

з 1024 року Чернігів стає центром князівства, до якого входили 
території сучасних Чернігівської, московської, владимирської, 
рязанської, тульської, курської, частково могильовської та смоленської 
областей. Чернігівські князі брали участь у військових походах та 
боролися з половцями та печенігами.

у XI-XII ст. були побудовані такі відомі пам’ятники архітектури 
як спасо-преображенський, борисоглібський, успенський собори, 
п’ятницька церква. 

був Чернігів у складі великого князівства литовського, москов-
ської держави та речі посполитої. зазнавало наше місто спустошливих 
війн та пожеж, але, як птах Фенікс, завжди відроджувалося з руїн. 

у 1948 році чернігівці вигнали поляків та увійшли під юрисдикцію 
богдана Хмельницького. Чернігів став центром Чернігівського полку.  
у 1651 році чернігівське воєводство знову повернулося під річ 
посполиту, а вже з 1654 року після переяславської ради чернігівські 
землі на довгі роки увійшли до складу московської держави. 

у 1781 році Чернігів стає центром Чернігівського намісництва. 
на той час у місті проживало 6 тис. жителів. у 1796 році намісництво 
ліквідували і створили величезну малоросійську губернію. 
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з 1802 року Чернігів став центром Чернігівської губернії, до 
якої увійшло 15 повітів. губернський статус привів до реконструкції 
Чернігова.  петербурзькі архітектори створили новий план губерн-
ського міста – з прямими вулицями і прямокутними кварталами. це 
призвело до часткового знищення старого міста. більшість старих 
кварталів перепланували. з найдавніших вулиць центру міста 
залишилась лише вулиця гонча. великою втратою для історичного 
ландшафту стало знесення міських валів у 1803 році. під час 
реконструкції зруйнували й більшість споруд борисоглібського 
монастиря. знесли й сотні житлових будинків, які не вписувались у 
нові квартали.

стрімкий розвиток Чернігова припадає на ХіХ століття. у 1802 ро-
ці місто нараховувало близько 4 000 мешканців, у 1844 році їх кількість 
збільшилася до 12 000, 1897 – до 27 000, 1913  – до 35 000. зросла кількість 
навчальних закладів, готелів, магазинів, будується театр, видаються 
газети, починає працювати телеграф.

у 1859 році чернігівці отримали телеграфний зв’язок. у 1863 році 
було закінчено будівництво шосе Чернігів–київ, а у 1891 році проклали 
вузькоколійну залізницю від станції крути. протягом майже всього  
XIX ст. важливе транспортне значення мала десна. вона виконувала 
роль транзитної транспортної артерії, оскільки нею перевозили 
промислові товари з центральної росії до південних губерній. у 1846 
році на десні з’явився перший пароплав, а регулярне судноплавство 
розпочалося з 1860-х рр.

з кінця ХіХ ст. в місті починають функціонувати відділення банків. 
у 1875 році був заснований міський цивільний банк. важливе значення 
у міському житті Чернігова мала торгівля, яка була зосереджена на 
красній (або базарній) площі. у Чернігові ярмарки збиралися чотири 
рази на рік і тричі на тиждень: по понеділках, середах і п’ятницях  
проходили базари. 

на початку ХХ ст. в Чернігові діяли 3 ремісничих училища, 2 
торгові школи, фельдшерська школа, а також духовне училище і 
духовна семінарія. у 1916 році було створено учительський інститут. 

до 1925 року Чернігів – центр губернії, потім – центр Чернігівського 
округу, а у 1932 році була утворена Чернігівська область. це прискорило 
соціалістичну перебудову міста. особлива увага приділялася 
багатоповерховій забудові центру міста. були знесені торгові ряди. 
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завдяки цьому розширили і сформували красну площу. населення 
міста швидко зростало і на 1941 р. становило вже понад 70 тисяч осіб.

за час окупації  Чернігів зазнав величезних спустошень. центр  
міста було спустошено. Житлові будинки залишилися лише на 
околицях. за час окупації населення міста зменшилося до 11 тисяч осіб.  
Чернігів звільнили від фашистських загарбників 21 вересня 1943 року 
під час Чернігівсько-прип’ятської операції. 

у післявоєнні роки найважливішою справою була відбудова 
міста. Чернігів було визнано одним з найбільш зруйновних міст срср. 
центральну частину міста, підприємства, всю міську інфраструктуру 
доводилося будувати мало не заново. останні зруйновані споруди 
міста розібрали або відбудували лише наприкінці 1960-х років.

у 1960-х роках місто ставало промисловим центром шляхом 
створення великих підприємств. камвольно-суконний комбінат              
та комбінат «Хімволокно» стали найбільшими у своїх галузях у Європі. 
також були збудовані завод автозапчастин та радіоприладний завод.

будівництво великих підприємств поклало початок стрімкому 
зростанню населення міста. наприкінці 1980-х років у Чернігові 
проживало вже понад 300 тис. осіб. зростання населення призвело до 
масового будівництва нових кварталів та мікрорайонів. 

але економічне піднесення Чернігова виявилося недовгим. вже з 
кінця 1970-х років з’явилися ознаки так званого застою. наближення 
розпаду радянського союзу супроводжувалося поглибленням полі-
тичних, економічних та соціальних проблем. у 1990 році Чернігів 
прославився так званою «ковбасною революцією» –  протестом проти 
комуністичного керівництва.

у 2013-2014 рр. жителі нашого міста брали активну участь у подіях 
революцїї гідності. наразі чернігівці є серед захисників територіальної 
цілісності та державного суверенітету на сході україни.

сучасний Чернігів динамічно розвивається, стає привабливішим, 
комфортнішим для проживання, зростає його економічний та 
культурний потенціал. 
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У краєзнавчому щорічному бібліографічному покажчику 
«Чернігів рядками преси. 2017» вміщено бібліографічний 
опис публікацій із різноманітних за змістом друкованих 

періодичних видань,   які  отримує  центральна  бібліотека  імені  
м.м.коцюбинського Чернігівської міської централізованої бібліо-
течної системи. 

матеріал систематизований за тематичними розділами, які в 
комплексі відображають життя Чернігова у 2016 році. також покажчик 
містить статті з історії міста, про відомих історичних та сучасних 
діячів, життя яких пов’язане з Черніговом. 

всього у покажчику подано 277 бібліографічних описів статей. 
інформацію відібрано з газет: «весть», «вісник Ч», «гарт», «деснянка», 
«деснянська правда», «літературна україна», «світ-інфо», «українська 
літературна газета», «урядовий кур`єр», «Чернігівські відомості», 
«Чернігівщина» та «Черниговские новости: семь дней». 

у межах кожного розділу матеріали розташовано за алфавітом 
прізвищ авторів та назв статей. у тих випадках, коли назва статті не 
розкриває її змісту, до бібліографічного опису надається коротка 
анотація. 

довідковий апарат видання складається з «іменного покажчика», 
посилання на власні імена в якому подаються на порядковий номер 
бібліографічного запису. 

матеріали,  що включено до покажчика, опрацьовано укладачем          
de visu. опис статей здійснено відповідно існуючих державних 
стандартів. 

видання може бути корисним усім, хто цікавиться минувшиною і 
сучасністю Чернігова.
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Чернігівська міська рада

1.владислав атрошенко : полицию должен назначать мэр // Черниг. 
новости: семь дней. – 2017. – 15 июня. – с. 8-9.

У редакції газети відбулася пряма лінія з міським головою.
2.Чернігів – 2017: розвиток та оновлення міста : звіт міського 

голови владислава атрошенка за рік роботи // Черниг. новости: семь 
дней. – 2017. – 14 дек. – с. 11-15.
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Чернігівської міської ради / олександр Шило // деснян. правда. –             
2017. – 24 серп. – с. 4.

4.Шило О. подяка за мужність, одіозні дорога і вільна посада 
секретаря : із засідання сесії Чернігівської міськради / олександр      
Шило // деснян. правда. – 2017. – 1 черв. – с. 2.

5.Шило О. про консолідацію, а також молодіжне кредитування, 
пільгові перевезення, приватизацію та омріяну землю : сесія 
Чернігівської міськради / олександр Шило // деснян. правда. – 2017. – 
2 листоп. – с. 4.

6.Шило О. про транспорт, забудову та земельні питання… : із 
засідання сесії Чернігівської міської ради / олександр Шило // деснян. 
правда. – 2017. – 30 берез. – с. 2.

7.Шило О. у Чернігові – нові секретар, парк та правила : із сесії 
міської ради / олександр Шило // деснян. правда. – 2017. – 6 лип. – с. 4.

8.Шило О. Чернігів із бюджетом / олександр Шило // деснян. 
правда. – 2017. – 7 груд. – с. 3.

На сесії Чернігівської міської ради затвердили бюджет на 2018 рік.

З істОрії міста

9.демченко т. Чернігівська «просвіта» за доби української 
революції: рік 1917-й / тамара демченко // сіверщина. – 2017. –                               
5 січ. – с. 8.

10.Лозовая Ю. политика конфискации и первые детдома: Чернигов 
в 20-е годы XX века / юлия лозовая // Черниг. новости: семь дней. – 
2017. – 9 марта. – с. 8-9.
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11.Лозовая Ю. Чернигов и фонтаны: какими они были раньше / 
юлия лозовая // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 20 июля. – с. 8-9.

12.назаренко в. забуті оборонці Чернігова / віталій назаренко // 
Чернігівщина. – 2017. – 19 січ. – с. 9.

Події січня 1919 року Х ст.
13.новак а. історична короткозорість / анатолій новак // 

Чернігівщина. – 2017. – 2 берез. – с. 4.
З історії вулиці Гончої.
14.соломаха с. Чернігівський Євромайдан (хроніка подій) [2013 

рік] / сергій соломаха // сіверщина. – 2017. – 28 груд. – с. 7.
15.старі й нові назви вулиць Чернігова / підгот. аліна ковальова // 

гарт. – 2017. – 17 серп. – с. 19.
16.Чернігівській Євромайдан : хроніка подій / підгот. сергій 

соломаха // світ – інфо. – 2017. – 2 листоп. – с. 14.

Пам’ятки істОрії та архітектури

17.галета Л. обличчям до Європи, спиною до москви / лариса 
галета // деснянка. – 2017. – 25 трав. – с. 1.

Пам’ятник гетьману Богдану Хмельницькому розвернули на 180 
градусів.  

18.гільов і. аби ніхто не був забутим… / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2017. – 11 трав. – с. 5.

Братська могила на Подусівці у Чернігові.
19.гобанова е. почернели золотые купола троицкого собора / 

елена гобанова // весть. – 2017. – 17 авг. – с. 1, 16.
Свято-Троїцький собор у Чернігові потребує реставрації.
20.коцюбинський і. поверніть Чернігову пам’ятник митцеві! / ігор 

коцюбинський // деснян. правда. – 2017. – 21 груд. – с. 2.
У ніч з 12 на 18 грудня 2017 року з могили Михайла Коцюбинського 

вкрали бронзове погруддя.
21.назаренко в. нічийну стелу прибрали на прохання священни-

ків / віталій назаренко // Чернігівщина. – 2017. – 10 серп. – с. 8.
З-під стін храму Всіх святих Чернігівських прибрали стелу 

«Містам-героям».
22.руденок в. старий Чернігів. будинок працелюбства / володимир 

руденок // сіверщина. – 2017. – 16 лют. – с. 8.
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23.самый старый мост Чернигова : [красный мост] // деснянка. – 
2017. – 12 жовт. – с. 6.

24.середенко г. аптека і. маркельса та «курінь» с. носа на 
богоявленській вулиці в Чернігові / галина середенко // сіверщина. – 
2017. – 27 квіт. – с. 8.

25.середенко г. старий Чернігів: училище сліпих (вулиця князя 
Чорного, 15) / галина середенко // сіверщина. – 2017. – 20 квіт. – с. 8.

26.середенко г. Чи збережемо будинок славної родини лікарів 
полторацьких… / галина середенко, сергій Черняков // сіверщина. – 
2017. – 2 берез. – с. 8.

Одноповерховий будинок на проспекті Миру на фоні готелю 
«Градецький».

27.терещенко О. будинок сім’ї вербицьких у Чернігові / олена 
терещенко // сіверщина. – 2017. – 9 лют. – с. 8.

На вулиці Успенській, 52 жила родина українського письменника, 
педагога та громадського діяча Миколи Вербицького-Антіоха.

28.терещенко О. «спортивний» будинок на древньому чернігів-
ському валу / олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 26 січ. – с. 8.

Історія будинку, де зараз розміщується обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

29.терещенко О. старий Чернігів: будинок козака івана сві-
дерського / олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 16 берез. – с. 8.

Одноповерховий дерев’яний будинок під зеленим дахом, що 
розташований навпроти стадіону ім. Ю. Гагаріна.

30.терещенко О. старий Чернігів: будинок статистичного бюро / 
олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 2 лют. – с. 8.

Історія будинку на вулиці Молодчого, поряд із Національним 
університетом «Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка».

31.терещенко О. старий Чернігів: колишній осередок культури / 
олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 13 квіт. – с. 8.

З історії одноповерхового будинку на розі вулиць Гончої та 
Преображенської.

32.терещенко О. старий Чернігів: у гостях у «морського вовка» / 
олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 30 берез. – с. 8.

З історії будинку по вул. Хлібопекарська  (там, де зараз розміщується 
обласне товариство «Просвіта»).



1010

33.терещенко О. у Чернігові зберігся будинок, де жив племінник 
лермонтова / олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 23 лют. – с. 8.

34.терещенко О. Чернігівська пожежна каланча / олена терещен-
ко // сіверщина. – 2017. – 23 берез. – с. 8.

35.терещенко О. «Чернігівський замок» у неоготичному стилі / 
олена терещенко // сіверщина. – 2017. – 6 квіт. – с. 8.

Маєток повітового предводителя дворянства Григорія Глібова. 
36.товстоног в. дом мазепы по-прежнему закрыт / виктория 

товстоног // весть. – 2017. – 4 мая. – с. 3.
Будинок полкової канцелярії на Валу.
37.Федосенко н. з могили коцюбинського вкрали бюст / наталія 

Федосенко // гарт. – 2017. – 21 груд. – с. 3.
38.Черняков с. про садибу родини митькевичів на вул. київський 

у Чернігові / сергій Черняков // сіверщина. – 2017. – 5 січ. – с. 7.
39.Черняков с. таємниці стародавнього Чернігова. красний міст / 

сергій Черняков // сіверщина. – 2017. – 9 берез. – с. 8.
40.Шумило с. «язичницький ідол» чи крилатий лев апостола 

марка з Чернігова : як радянські історики-атеїсти оголосили апостола-
євангеліста марка «язичницьким богом семарглом» / сергій Шуми-  
ло // сіверщина. – 2017. – 30 листоп. – с. 7.

істОриЧні ПОстаті

41.гільов і. останній чернігівський учасник першого параду 
перемоги : [петро артемович бондарєв] / ігор гільов // деснян. прав-
да. – 2017. – 11 трав. – с. 7.

42.ковалець я. де третя зірка героя? / яків ковалець // деснян. 
правда. – 2017. – 27 лип. – с. 6.

Про бойові нагороди Олександра Молодчого.
43.ковалець я. Чотири перепоховання героя / яків ковалець // 

деснян. правда. – 2017. – 7 верес. – с. 4.
Прах Героя Радянського Союзу Миколи Попудренка переносився з 

могили у могилу чотири рази.
44.москаленко м. олександр русов / марія москаленко // світ-

інфо. – 2017. – 16 берез. – с. 13.
45.назаренко в. від сина батраків до найвідомішого повоєнного 

прокурора / віталій назаренко // Чернігівщина. – 2017. – 6 квіт. – с. 4.
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Головний обвинувач на Нюрнберзькому процесі з боку СРСР Роман 
Руденко.

46.семенець Ю. попудренко и капранов тепер на «яцево» / юлия 
семенец, тамара кравченко // весть. – 2017. – 13 июля. – с. 8.

Відбулося перепоховання двох відомих діячів партизанського руху 
Чернігівщини Миколи Попудренка та Василя Капранова.

47.травкіна О. меценатство гетьмана івана мазепи в Чернігові / 
ольга травкіна // світ – інфо. – 2017. – 4 трав. – с. 13-14.

48.Чепурний в. говзмана намагаються відчистити / василь 
Чепурний // сіверщина. – 2017. – 16 листоп. – с. 3.

Про колишнього директора музичної фабрики у Чернігові Григорія 
Говзмана.

ПрирОдні ресурси. екОЛОгія

49.вонг д. Чернігівські зооволонтери стерилізують тварин на 
кошти бюджету участі / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 2 серп. –    
с. 3.

Проблема безпритульних тварин у Чернігові.
50.Приступа е. зачем так с каштанами?! / екатерина приступа // 

Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 23 марта. – с. 8-9.
З приводу обрізки дерев у місті.
51.собачья проблема : [у тематичному додатку до газети обго-

ворюється проблема співіснування безпритульних собак та жителів 
Чернігова] // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 9 марта.

52.у Чернігові підрахували безпритульних собак // Черніг. відом. – 
2017. – 12 лип. – с. 2.

53.Шило О. білки «на верандах» та «європейський» заєць на валу / 
олександр Шило // деснян. правда. – 2017. – 20 лип. – с. 5.

Про тваринний світ Чернігова.

медицина

54.в онкодиспансер привезли лінійний прискорювач // деснян. 
правда. – 2017. – 30 листоп. – с. 3.

Нове медичне обладнання Чернігівського обласного онкологічного 
диспансеру.
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55.Жиденко а. унікальна ендоскопічна система з японії – вже 
в Чернігові / андрій Жиденко ; спілкувався сергій дзюба // деснян. 
правда. – 2017. – 1 черв. – с. 1, 3.

Розмова з головним лікарем Чернігівської обласної лікарні.
56.дроздова к. міській лікарні № 2 – чверть століття / катерина 

дроздова // гарт. – 2017. – 15 черв. – с. 10.
Чернігівська міська лікарня № 2 відзначає 25-річний ювілей.
57.квітницький с. Чернігівській міській лікарні № 2 – 25 років! / 

сергій квітницький // деснян. правда. – 2017. – 22 черв. – с. 2.
58.назаренко в. Чи потрібне психлікарні таке інфекційне від-

ділення? / віталій назаренко // Чернігівщина. – 2017. –  23 листоп. –         
с. 4.

Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня.
59.Фаль в. наука генрі Форда, операції вищого пілотажу і «лікарська 

архітектура» / володимир Фаль ; розмовляла валерія Шеремет // 
деснянка. – 2017. – 6 лип. – с. 8-9.

Інтерв’ю з головним лікарем Чернігівської міської лікарні № 2 
Володимиром Фалем.

60.Шеремет в. одинадцять шляхів 11-го відділення / валерія 
Шеремет // деснянка. – 2017. – 10 серп. – с. 4.

Про Чернігівську обласну психоневрологічну лікарню у Чернігові.

екОнОміка. БЮдЖет міста

61.вонг д. обережно, стихійна торгівля: небезпечно для здоров’я / 
діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 9 серп. – с. 10.

Проблеми несанкціонованої вуличної торгівлі у Чернігові.
62.доходи міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік : дода-

ток 1 до рішення міської ради «про міський бюджет на 2018 рік» 30 
листопада 2017 року № 25/VII – 30 // Черниг. новости: семь дней. –  
2017. – 21 дек. – с. 10.

63.Про міський бюджет на 2018 рік : рішення Чернігівської міської 
ради // Черниг. новости: семь дней. –  2017. – 7 дек. – с. 8.

64.розвиток міського господарства в цифрах і фактах // Черниг. 
новости: семь дней. – 2017. – 30 марта. – с. 10-11.

Про використання коштів, виділених з міського бюджету, 
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів 
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інфраструктури міста.
65.«розподіл видатків міського бюджету міста Чернігова на 2018 

рік» : додаток 3 до рішення міської ради «про міський бюджет на 2018 
рік» «30» листопада 2017 року № 25/VII – 30» // Черниг. новости: семь 
дней. – 2017. – 21 дек. –  с. 11.

66.Фінансування міського бюджету міста Чернігова на 2018            
рік : додаток 2 до рішення міської ради «про міський бюджет на 
2018 рік» «30» листопада 2017 року № 25/VII – 30 // Черниг. новости:                                               
семь дней. –  2017.  –  21 дек. – с. 11.

ПідПриємства міста

67.Бутко м. у вирі подій та випробувань / микола бутко ; 
спілкувався іван кирієнко // деснян. правда. – 2017. – 9 листоп. – с. 5.

Розмова з Миколою Бутком – доктором економічних наук, колишнім 
директором «ЧеЗаРа» та головою Чернігівської облдержадміністрації.

68.єлісєєва м. орден, золото та гран-прі – за смачну продукцію 
нашої «стріли» / марта Єлісєєва // Черніг. відом. – 2017. – 8 берез. –                
с. 3.

Колектив ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» 
нагороджений орденом «За громадянську доблесть» та національним 
прапором України із пам’ятним написом.

69.комунальне підприємство може працювати ефективно // Черніг. 
відом. – 2017. – 12 окт. – с. 8-9.

КП «Чернігівводоканал».
70.Пархоменко Л. «PET Technologies» - чернігівське підприємство 

міжнародного рівня / людмила пархоменко // деснян. правда. –                     
2017. – 3 серп. – с. 1, 2.

Ультрасучасне виробництво, де використовуються найновіші 
технології для випуску машин з виготовлення пластикової тари та 
форм для пет-пляшок.

71.Підприємство, яке створює красу Чернігова, стало його горді-
стю // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 23 марта. – с. 12-13.

Про роботу КП «Зеленбуд».
72.Приступа е. к хлебу есть вопросы / екатерина приступа // 

Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 16 марта. – с. 14.
ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат».
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73.Про «зелені легені» Чернігова дбають працівники кп «зелен-
буд» // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 23 нояб. – с. 13.

74.Черниговская тЭц: есть достижения, видны перспективы // 
Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 28 дек. – с. 8.

75.Що можна змінити на комунальному підприємстві за 1 рік? // 
Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 16 марта. – с. 12.

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал».

трансПОрт

76.вонг д. маршруток менше – «зайців» більше : перші підсумки 
«транспортної реформи» в Чернігові / діна вонг // Черніг. відом. –    
2017. – 25 січ. – с. 2.

77.вонг д. Чернігівські перевізники напорушували майже на 16 
тисяч гривень / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 13 груд. – с. 2.

78.Лозовая Ю. Чернигов раскрывает свой велопотенциал / юлия 
лозовая // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 22 июня. – с. 12-13.

Про розвиток велосипедного руху у місті.
79.міське тролейбусне управління оновлюється й стає потужнішим 

перевізником // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 2 марта. – с. 10.
Загальна інформація про КП «Чернігівське тролейбусне управління»: 

організаційна структура, персонал, виробнича база тощо.
80.романова т. про сором і ганьбу громадського транспорту 

Чернігова / тетяна романова // сіверщина. – 2017. – 29 черв. – с. 4.
81.романова т. Чи підвищиться із серпня в Чернігові ціна на   

проїзд? / тетяна романова // десн. правда. – 2017. – 29 черв. – с. 4.
82.романова т. Що змінилося в транспортній мережі Чернігова? / 

тетяна романова // сіверщина. – 2017. – 9 лют. – с. 7.
83.тариф на проїзд у чернігівських тролейбусах: причини зростан-

ня // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 3 авг. – с. 5.
84.Шило О. знову за проїзд гроші. більші… / олександр Шило // 

деснян. правда. – 2017. – 30 берез. – с. 4.
З 1 квітня проїзд у чернігівських маршрутках коштуватиме 4 грн.
85.Шило О. пасажирам стане трохи краще? / олександр Шило // 

деснян. правда. – 2017. – 12 січ. – с. 2.
Про підвищення якості пасажирських перевезень у Чернігові. 
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86.Шило О. транспортна «революція» продовжується? / олександр 
Шило // деснян. правда. – 2017. – 13 квіт. – с. 4.

Про пасажирські перевезення у Чернігові.
87.Шило О. тролейбусам – так! / олександр Шило // деснян. прав-

да. – 2017. – 9 листоп. – с. 4.
Заступники міського голови Олександр Ломако та Андрій Черненко 

презентували проект «Розробка та обґрунтування плану розвитку та 
шляхів підвищення ефективності громадського електротранспорту 
Чернігова».

88.Шило О. Хто пішов у «бій» за проїзд у тролейбусах? / олександр 
Шило // деснян. правда. – 2017. – 10 серп. – с. 4.

Щодо підвищення вартості пасажирських перевезень у Чернігові.

ЖитЛОвО-кОмунаЛьне гОсПОдарствО та БудівництвО

89.Будівельні «війни» // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 4 мая.
Про будівельні майданчики Чернігова, житловий фонд та інше у 

тематичному додатку до газети.
90.гобанова е. особенный перекресток / елена гобанова // весть. – 

2017. – 27 апр. – с. 8.
Довгобуд на перетині вулиць П’ятницької та Київської.
91.день працівників Жкг // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 

23 марта. – с. 15. 
У Чернігові відзначили День працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення.
92.дроздова к. теплопостачання в Чернігові: реалії та перспекти-

ви / катерина дроздова // гарт. – 2017. – 13 лип. – с. 4.
93.Жек-10 визнаний кращим у Чернігові // Черниг. новости: семь 

дней. – 2017. – 6 апр. – с. 8-9.
94.За плохие лифты вернут деньги // Черниг. новости: семь дней. – 

2017. – 17 авг. – с. 5.
Щодо критичної ситуації з аварійними ліфтами у Чернігові.
95.Шило О. від ремонтів – до будівельного «буму»? / олександр 

Шило // деснян. правда. – 2017. – 26 січ. – с. 6.
Стан житлового фонду у Чернігові.
96.Шило О. Хто, хто в гуртожитку житиме? і коли? / олександр 

Шило // деснян. правда. – 2017. – 21 груд. – с. 2.
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Про подальшу долю зруйнованого торік гуртожитку на вул. 
Попудренка, 16 у Чернігові.

97.Що в Чернігові збудують найближчим часом // Черніг. відом. – 
2017. – 5 квіт. – с. 3.

БЛагОустрій та рекОнструкція

98.алея героїв і «стометрівка»: схвалено проект реконструкції // 
Черніг. відом. – 2017. – 24 трав. – с. 3.

99.«Золотой» в порядке. как остальные? // Черниг. новости: семь 
дней. – 2017. – 8 июня. – с. 7.

Про чернігівські пляжі.
100.Лоза а. Чем живет «золотой»? / анастасия лоза // Черниг. 

новости: семь дней. – 2017. – 10 авг. – с. 5.
Про оновлений міський пляж «Золотий берег».
101.Лозовая Ю. ремонт вала вызывает вопросы / юлия лозовая // 

Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 13 июля. – с. 14.
Проект капітального ремонту парка імені Коцюбинського 

(Нижньої частини Валу) піддався критиці з боку громадськості. 
102.Оскульптуренные… : городские легенды и мифы получат 

физическую форму // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 28 сент. –          
с. 17.

На перетині вулиць Преображенської та Музейної встановили 
нову скульптуру: залізний клубок легенд. 

103.Подземный переход ремонтируют // Черниг. новости: семь 
дней. – 2017. – 30 марта. – с. 7.

28 березня почалися ремонтні роботи у підземному переході біля 
готелю «Україна» - на перетині проспектів Миру та Перемоги.

104.світ м. говорили-балакали: громадські слухання щодо 
реконструкції валу пройшли безрезультатно / михайло світ // Черніг. 
відом. – 2017. – 13 груд. – с. 3.

105.Чепурний в. сакури цвістимуть у Чернігові / в. Чепурний // 
голос україни. – 2017. – 25 берез. – с. 5.

У Чернігові міський голова Владислав Атрошенко та аташе 
економічного відділу Посольства Японії в Україні Іто Юрі висадили 
алею сакури.
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106.Шило О. як жити в зеленому, квітучому та чистому місті… / 
олександр Шило // деснян. правда. – 2017. – 17 серп. – с. 4.

Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» прикрашають 
місто. 

ПравО. ПравООхОрОнні Органи

107.вонг д. місія здійсненна. у Чернігові побувала канадська 
поліцейська місія / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 23 серп. – с. 14.

108.вонг д. результати реформи на практиці: рік роботи патрульної 
поліції в Чернігові / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 22 лют. – с. 13.

109.муниципальную полицию переименовали // Черниг. новости: 
семь дней. – 2017. – 6 июля. – с. 5.

Комунальне підприємство «Муніципальна поліція» буде мати назву 
«Муніципальна варта».

110.товстоног в. муниципальная полиция в форме и на велосипе-
дах / виктория товстоног // весть. – 2017. – 6 апр. – с. 1, 9.

Про роботу патруля Муніципальної поліції Чернігова.
111.Федосенко н. «ми проводимо 43 види експертиз» / наталія 

Федосенко // гарт. – 2017. – 6 лип. – с. 9.
Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр МВС України.

військОва сПрава

112.военнослужащие стали… менеджерами : по словам 
черниговских офицеров, такой эксперимент приносит первые плоды // 
Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 30 нояб. – с. 13.

Про влаштування на строкову та контрактну службу у 
Чернігівському обласному військовому комісаріаті.

113.гаврик в. перший день добровольця у Чернігові / вікторія 
гаврик // деснян. правда. – 2017. – 16 берез. – с. 2.

У Чернігові відзначили День українського добровольця.
114.Федосенко н. Чернігів знову у жалобі / наталія Федосенко // 

гарт. – 2017. – 2 берез. – с. 3.
25 лютого під час виконання бойового завдання біля селища 

Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області загинув 
молодший сержант Дмитро Пономаренко із Чернігова.
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наука. Освіта

115.воронцовська і. Йосип рапопорт і його внесок у генетику / 
ірина воронцовська // деснян. правда. – 2017. – 1 черв. – с. 8.

116.глинобитна піч на чернігівському дитинці // деснянка. –                 
2017. – 13 лип. – с. 3.

Археологічна експедиція Чернігівського національного педагогічного 
університету ім. Т. Шевченка виявила на території стародавньої 
фортеці залишки печі.

117.єлісєєва м. сергій Шкарлет знову обраний на посаду ректора 
Чнту : [Чернігівського національного технологічного університету] / 
марта Єлісєєва // Черніг. відом. – 2017. – 28 черв. – с. 2.

118.єлісєєва м. університет «україна» в очікуванні чернігівських 
абітурієнтів / марта Єлісєєва // Черніг. відом. – 2017. – 28 черв. – с. 14.

У цьому році Чернігівська філія Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» прийме перших студентів.

119.Знакомьтесь : Черниговский коллегиум! // Черниг. новости: 
семь дней. – 2017. – 12 окт. – с. 5.

Чернігівський національний педагогічний університет імені 
Т. Г. Шевченка отримав статус класичного і назву Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

120.мартиненко я. 1 вересня у Чернігівському кооперативному 
коледжі / яна мартиненко // деснян. правда. – 2017. – 7 верес. – с. 3.

121.мирошниченко а. кооперативній освіті Чернігівщини – бути! / 
анатолій мирошниченко // деснян. правда. – 2017. – 9 лют. – с. 5.

Про Чернігівський кооперативний коледж.
122.Пучинець м. новий стандарт освіти – в чернігівській школі / 

марія пучинець // Чернігівщина. – 2017. – 27 лип. – с. 2. 
Чернігівська загальноосвітня школа № 25.
123.трактористы нужнее стилистов // Черниг. новости: семь         

дней. – 2017. – 3 авг. – с. 7.
Державні заклади професійно-технічної освіти в Чернігові.
124.Шкарлет с. злет назустріч вітру / сергій Шкарлет ; розмовляв 

ростислав мусієнко // деснян. правда. – 2017. – 22 черв. – с. 3.
Розмова з ректором Чернігівського національного технологічного 

університету.
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125.Школи Чернігова в переддень нового навчального року // 
Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 31 авг. – с. 8-9.

126.яновський О. велике щастя володимира половця / олег 
яновський // гарт. – 2017. – 5 січ. – с. 8.

Володимир Половець – відомий український науковець, доктор 
історичних наук.

ФіЗиЧна куЛьтура і сПОрт

127.гайдук с. «бал чемпионов» зібрав спортивну еліту Чернігівщини 
/ сергій гайдук // деснян. правда. – 2017. – 20 квіт. – с. 8.

128.гайдук с. Футбольні герої року / сергій гайдук // деснянка. – 
2017. – 14 груд. – с. 2.

У Чернігові відбулося спортивно-мистецьке свято «Футбольна 
Сіверщина – 2017».

129.дериземля а. андрій дериземля – спортсмен козацького роду 
/ андрій дериземля ; спілкувався ігор гільов // деснян. правда. –           
2017. – 30 листоп. – с. 4.

Розмова з відомим українським біатлоністом. 
130.карась с. помаранчевий футбол на засніженому полі : 

«десна» програла «динамо», але як яскраво! / сергій карась // деснян.             
правда. – 2017. – 7 груд. – с. 5.

На стадіоні ім. Гагаріна у Чернігові відбувся історичний матч: у 
рамках ¼ Кубка України з футболу чернігівський футбольний клуб 
«Десна» приймав київське «Динамо».

131.Олена костевич – найкраща спортсменка березня в україні // 
деснян. правда. – 2017. – 13 квіт. – с. 4.

132.Пархоменко в. історичне досягнення «десни» / владислав 
пархоменко // сіверщина. – 2017. – 1 черв. – с. 8.

Чернігівський футбольний клуб «Десна» увійшов до прем’єр-ліги.
133.смоленцев в. наш стадион : (к 80-летию стадиона имени 

ю.а.гагарина) / владимир смоленцев // Черниг. новости: семь дней. – 
2017. – 16 марта. – с. 8-9.

134.у «десны» - большие планы // Черниг. новости: семь дней. – 
2017. – 9 февр. – с. 14.

Про чернігівський футбольний клуб «Десна».
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135.у палаці – бал! // гарт. – 2017. – 20 квіт. – с. 19.
У міському палаці культури Чернігова відбувся Бал чемпіонів, 

де відзначили найкращих спортсменів Чернігівщини за підсумками 
змагань 2016 року.

136.«Футбольні ігри» на просторах владних кабінетів // сіверщи-
на. – 2017. – 8 черв. – с 8.

Чиновники Федерації футболу України не допустили чернігівський 
футбольний клуб «Десна» до участі в Прем’єр-Лізі.

137.Чернігівка олена костевич здобула нагороду найкращої 
спортсменки місяця в україні // Черніг. відом. – 2017. – 3 трав. – с. 3.

138.Чернігівський футболіст гратиме за дортмундську «борусію» // 
сіверщина. – 2017. – с. 8.

Вихованець чернігівського футболу Андрій Ярмоленко підписав 
4-річний контракт із клубом німецької Бундесліги дортмундською 
«Борусією».

туриЗм. гОтеЛі

139.в Чернигове открыли Reikatz // Черниг. новости: семь дней. – 
2017. – 6 июля. – с. 6.

Відбулося урочисте відкриття нового чотирьохзіркового готелю 
міжнародної мережі Reikatz.

140.Забиян м. «градецкий» – все. с четвертого декабря закрыт / 
марина забиян // весть. – 2017. – 21 дек. – с. 3.

Вирішується питання про подальше існування будівлі готелю.
141.туризм у Чернігові: туристів багато, сервісу замало // Черніг. 

відом. – 2017. – 10 трав. – с. 2.
142.туристи є. справа за туризмом : чи зможе туристична галузь 

стати для Чернігова золотою? // Черниг. новости: семь дней. – 2017. –            
8 июня.

Питання туризму висвітлені у тематичному додатку до газети.
143.Чернігів відкрив туристичний сезон і встановив всеукраїнський 

рекорд з випікання дерунів // Черниг. новости: семь дней. – 2017. –             
4 мая. – с. 7.

144.Шило О. Чим будемо приваблювати туристів цього сезону? / 
олександр Шило // деснян. правда. – 2017. – 30 берез. – с. 4.

Про перспективи туристичного сезону 2017 року.
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145.Шило О. як привабити туристів у Чернігів? / олександр         
Шило // деснян. правда. – 2017. – 26 січ. – с. 4.

Щодо програми промоції міста.

куЛьтурнО-мистецьке Життя

146.гаврик в. майстри акварелі, скульптури й гобелену / вікторія 
гаврик // деснян. правда. – 2017. – 9 берез. – с. 7.

У Чернігівській виставковій залі спілки художників України 
представили свої роботи заслужений художник України Анатолій 
Марчук, скульптор Володимир Щур та майстриня Євгенія Липовецька.

147.гільов і. студія для юних талантів / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2017. – 8 черв. – с. 5.

Дитяча мистецька вокально-хореографічна студія  при 
Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та 
концертних програм.

148.добрынина Л. Хор бортнянского: волшебная сила искусства / 
лариса добрынина // деснянка. – 2017. – 20 квіт. – с. 4.

Академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського – український 
хоровий колектив при Чернігівському обласному філармонійному центрі 
фестивалів та концертних програм.

149.єлісєєва м. академічному хору імені д. бортнянського – 20 / 
марта Єлісєєва // Черніг. відом. – 2017. – 12 квіт. – с. 15.

Український хоровий колектив при Чернігівському обласному 
філармонійному центрі фестивалів та концертних програм.

150.кручик і. Чернігівські акумулятори просто неба / ігор           
кручик // літ. україна. – 2017. – 3 серп. – с. 16.

Про літературно-мистецький проект «ЛітЕра», котрий має на 
меті створення відкритого творчого простору в історичному центрі 
Чернігова.

151.Лозовая Ю. в Чернигове снимают «киборгов» / юлия лозовая 
// Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 30 марта. – с. 8.

Фільм про захисників Донецького аеропорту, які відстоювали 
цілісність країни у 2014 році.

152.Шеремет в. «я – за бельканто» і… найгарніших дівчат! / валерія 
Шеремет // деснянка. – 2017. – 3 серп. – с. 8.
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Про Чернігівський аматорський хор ветеранів війни та праці 
міського Палацу культури.

ФестиваЛі

153.єлісєєва м. Щоп’ятниці – на «зеленій сцені» / марта Єлісєєва // 
Черніг. відом. – 2017. – 24 трав. – с. 15.

Літній фестиваль «Зелена сцена» відкрив новий сезон.
154.«Зеленая сцена». рок-н-рольное закрытие сезона // Черниг. 

новости: семь дней. – 2017. – 31 авг. – с. 16.
Завершення чергового сезону відомого чернігівського фестивалю.
155.«сіверські вікінги»: лицарська звитяга в наших серцях // 

Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 20 июля. – с. 5.
У Чернігові відбувся фестиваль історичної реконструкції.
156.Щербонос в. подих давнини глибокої / василь Щербонос // 

культура і життя. – 2017. – 20 жовт. – с. 7.
Чернігівський історичний фестиваль з нагоди Міжнародного дня 

туризму.
157.Щербонос в. Фестиваль, що зближає народи / василь Щербонос 

// Чернігівщина. – 2017. – 31 серп. – с. 7.
ХІІ міжнародний фестиваль національних культур «Поліське коло».

Чернігівська ОБЛасна універсаЛьна 
наукОва БіБЛіОтека ім. в. кОрОЛенка

158.аліференко і. бібліотеці імені в. г. короленка – 140 років! / інна 
аліференко ; спілкувався сергій дзюба // деснян. правда. – 2017. – 30 
берез. – с. 3.

Розмова з директором ЧОУНБ ім. В. Короленка.
159.величко в. Його кредо – світ мистецтва / віктор величко // 

деснян. правда. – 2017. – 9 листоп. – с. 7.
У ЧОУНБ ім. В. Короленка відбулися мистецька година та 

презентація двох картин народного художника України Анатолія 
Шкурка до 93-річчя від дня його народження.

160.гільов і. «учитеся, брати мої! думайте, читайте…» : бібліотеці 
ім. в. г. короленка – 140 років / ігор гільов // деснян. правда. –                  
2017. –  5 жовт. – с. 3.
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161.дзюба с. Фільм про війну на донбасі та... любов! / сергій дзюба 
// укр. літ. газ. – 2017. – 29 груд. – с. 2.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка презентували фільм про АТО «Війна 
химер».

162.єлісєєва м. головній книжковій скарбниці Чернігівщини – 140 
років / марта Єлісєєва // Черніг. відом. – 2017. – 29 берез. – с. 14.

28 березня виповнилося 140 років ЧОУНБ ім. В. Короленка.
163.каганова і. «на край землі» - як персоніфікована історія / ірина 

каганова // деснян. правда. – 2017. – 2 берез. – с. 7.
У ЧОУНБ ім. В. Короленка презентували книгу Вадима Бойка 

«На край землі. Переселення селян Лівобережної України в Південно-
Уссурійський край (1883-1894 рр.)

164.каганова і. «Черниговский beau monde, або записки 
бібліографа» та «Чернігівська старовина» / ірина каганова // деснян. 
правда. –  2017. – 16 лют. – с. 8.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка було презентовано книгу Л. Студьонової 
«Черниговский beau monde, або Записки бібліографа» та «Чернігівська 
старовина» та збірник праць В. Хижнякова, яку підготували до друку 
історики О. Коваленко, А. Курданов та О. Рахно.  

165.квітницький с. «сузір’я зачарованої десни» : 190-річчя від дня 
народження леоніда глібова / сергій квітницький // деснян. правда. – 
2017. – 9 берез. – с. 5.

У  ЧОУНБ ім. В. Короленка відзначили ювілей видатного україн-
ського письменника та 15-річчя вручення літературно-мистецької 
премії  ім. Л. Глібова.

166.куценко в. «і оживе добра слава, слава україні…» / валентина 
куценко // деснян. правда. – 2017. – 16 берез. – с. 3.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка розгорнуто книжкову виставку до дня 
пам’яті Т. Г. Шевченка.

167.Петруняк я. і дощ, і сонце ганни ломакіною / яна петруняк // 
деснян. правда. – 2017. – 9 берез. – с. 7.

У  ЧОУНБ ім. В. Короленка у Мистецькій вітальні була представле-
на виставка картин та відбулася презентація книги «Троянди під 
дощем» Ганни Ломакіної.

168.скрипка к. «Життя ріка чарівна» тамари дудко / катерина 
скрипка // деснян. правда. – 2017. – 30 листоп. – с. 7.
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У ЧОУНБ ім. В. Короленка відбулося відкриття виставки картин 
членкині народного аматорського об’єднання художників «Деснянська 
палітра» Тамари Дудко.

169.скрипка к. танок стрічки і полотна / катерина скрипка // 
деснян. правда. – 2017. – 9 берез. – с. 7.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка у Мистецькій вітальні відбулося 
відкриття першої персональної виставки вишитих стрічками картин 
ніжинської майстрині Ірини Василюк.

170.скрипка к. «Чернігівські пейзажі» іллі субботенка / катерина 
скрипка // деснян. правда. – 2017. – 25 трав. – с. 8.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка відбулося виставки картин «Чернігівські 
пейзажі» Іллі Субботенка.

171.скрипка к. «4383 дня дитинства» / катерина скрипка // деснян. 
правда. – 2017. – 23 листоп. – с. 7.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка відбулося відкриття виставки світлин 
з колекції міжнародного фотоконкурсу.

172.утиро н. «голодомор 1932-1933 років – наша печаль і скорбота» 
/ наталія утиро // деснян. правда. – 2017. – 30 листоп. – с. 3.

У ЧОУНБ ім. В. Короленка організували «круглий стіл» про 
голодомор 1932-1933 років.

Чернігівська міська цБс

173.антоненко П. «наїзд» на канадсько-український бібліотечний 
центр / петро антоненко // сл. просвіти. – 2017. – 30 берез. – 5 квіт. – 
с. 6.

Конфлікт щодо приміщень Черніг. МЦБС.
174.Брагінець с. третя книжка сеньйори людмили / світлана 

брагінець // деснян. правда. – 2017. – 23 берез. – с. 7.
У Черніг. ЦМБ для дітей ім. О. Довженка відбулася презентація 

книги Людмили Шутько «Чи є душа у дерева?»
175.василинчук н. «трояндовий рай» наталії василинчук / наталія 

василинчук ; розмовляла олена куннова // деснян. правда. – 2017. –      
6 квіт. – с. 7.

Відвідувачка бібліотечного фотоклубу «Прекрасне поруч» Наталія 
Василинчук представила персональну фотовиставку.
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176.вонг д. за будь-якої погоди : у Чернігові відкрили пляжний 
сезон / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 7 черв. – с. 2.

Черніг. МЦБС взяла участь у відкритті пляжного сезону. 
Запрацювала інтерактивна бібліотека на пляжі «Золотий берег». 

177.вонг д. патрульні в кадрі / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 1 
лют. – с. 15.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського підбили підсумки фотоконкурсу 
«В об’єктиві – чернігівська поліція».

178.вонг д. програма «поліс» завершилася, але співпраця 
триватиме / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 8 лют. – с. 14.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського обговорили результати 
ініціативи «Поліція і Спільнота».

179.єлісєєва м. зіркова година олени мамчич / марта Єлісєєва // 
Черніг. відом. – 2017. – 1 листоп. – с. 15.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського відбулася презентація книги 
«Constantis» поетеси Олени Мамчич.

180.єлісєєва м. народжена музика слів / марта Єлісєєва // Черніг. 
відом. – 2017. – 3 трав. – с. 15.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського в рамках обласного конкурсу 
«Краща книга року» відбулася презентація книги Ольги Батьковської 
«Блукаюча рампа душі».

181.квітницький с. «духовна криниця» на лісковиці / сергій 
квітницький // деснян. правда. – 2017. – 17 серп. – с. 8.

Про бібліотеку-філію № 1 Черніг. МЦБС.
182.квітницький с. кращі читачі пишуть вірші, малюють і 

грають на бандурі / сергій квітницький // деснян. правда. – 2017. –                                 
16 берез. – с. 7.

У Черніг. ЦМБ для дітей ім. О.Довженка нагородили переможців 
другого етапу конкурсу «Найкращий читач України».

183.куннова О. незвичайний релакс / олена куннова // деснян. 
правда. – 2017. – 20 лип. – с. 2.

Відвідувачі фотоклубу «Прекрасне поруч», що функціонує на 
базі Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського, створили та представили 
у Чернігівській обласній дитячій лікарні фотовиставку до 40-річчя 
Менського зоопарку.

184.куннова О. прекрасне поруч / олена куннова // деснян.              
правда. – 2017. – 23 листоп. – с. 8.
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У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського фотоклуб «Прекрасне поруч» 
презентував звітну фотовиставку з нагоди 5-річного ювілею з часу 
створення.

185.куннова О. прекрасні поруч / олена куннова // деснян.                 
правда. – 2017. – 12 жовт. – с. 8.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського відбувся вечір пам’яті відомого 
чернігівського фотохудожника Миколи Турчина – одного із засновників 
та керівників фотоклубу «Прекрасне поруч».

186.маджуга г. дитячій бібліотеці імені о.довженка – 65! / ганна 
маджуга // деснян. правда. – 2017. – 20 лип. – с. 2.

Ювілей Черніг. ЦМБ для дітей ім. О. Довженка.
187.майстри детективів : творчість відомих земляків / підгот. 

світлана брагінець // деснян. правда. – 2017. – 7 груд. – с. 7.
188.навчалися для душі // Черніг. відом. – 2017. – 27 верес. – с. 15.
За підтримки «Майстерні життєтворчості» Черніг. ЦМБ 

ім. М.Коцюбинського у  територіальному  центрі соціального            
обслуговування Новозаводського району Чернігова відбувся 
інтерактивний захід.

189.Олеся н. Чи можна визначити кращого творця? / н. олеся // 
деснян. правда. – 2017. – 1 черв. – с. 4.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського нагородили переможців 
щорічного літературного конкурсу «Книга року». 

190.трейтяк в. погляд із майбутнього / володимир трейтяк // 
деснян. правда. – 2017. – 2 лют. – с. 7.

У Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського відбулися презентація книги 
Ростислава Мусієнка «Завихрений час».

191.Шеремет О. «душі моєї сонячні букети» / ольга Шеремет ; 
спілкувалася олена куннова // деснян. правда. – 2017. –  2 листоп. –           
с. 7.

Розмова з відвідувачкою фотоклубу «Прекрасне поруч» Ольгою 
Шеремет, яка презентувала у Черніг. ЦМБ ім. М. Коцюбинського 
фотовиставку натюрмортів.

муЗеї. архіви

192.гільов і. дерев’яне мереживо від віктора кошмала / ігор               
гільов // деснян. правда. – 2017. – 19 жовт. – с. 2.
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 У Чернігівському обласному музеї ім. Г. Галагана відбулося 
відкриття фотовиставки Віктора Кошмала під назвою «Дерев’яне 
мереживо Чернігівського краю». 

193.гільов і. карикатура «без слів» картин – проте кожен їх розу-
мів / ігор гільов // деснян. правда. – 2017. – 20 лип. – с. 5.

У Чернігівському обласному музеї ім. Г. Галагана відбулося відкриття 
виставки карикатур членів Асоціації карикатуристів України.

194.гільов і. світи і спогади Євгена кріпа / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2017. – 12 жовт. – с. 7.

У Чернігівському обласному музеї ім. Г. Галагана відбулося від-
криття виставки-пам’яті живопису і графіки «Світи і всесвіт Євгена 
Кріпа».  

195.дзюба с. василь Шкляр звітав до Чернігова з «трощею» / сергій 
дзюба // деснян. правда. – 2017. – 30 листоп. – с. 5.

у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського популярний український письменник Василь 
Шкляр презентував свій новий роман про УПА «Троща».

196.дзюба с. доктор брезме: «Щасливого кохання!» / сергій дзюба 
// деснян. правда. – 2017. – 30 листоп. – с. 5.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського Віталій Топчій презентував книгу про відомого 
лікаря Володимира Брезме  «Доктор Брезме. Життя присвячене людям».

197.дзюба с. патріотка з донбасу / сергій дзюба // деснян.      
правда. – 2017. – 16 берез. – с. 5.

198.відома вишивальниця людмила огнєва представила 
свої роботи у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-
заповіднику михайла коцюбинського.

199.єлісєєва м. «ніч у музеї» - спати нікому не хотілося / марта 
Єлісєєва, діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 24 трав. – с. 15.

У музеях Чернігова відбулася акція до Міжнародного дня музеїв.
200.квітницький с. «годинник мій іде інакше…» / сергій 

квітницький // деснян. правда. – 2017. – 27 квіт. – с. 7.
Творча зустріч з письменницею Лілією Бондаревич-Черненко у 

Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла 
Коцюбинського.

201.квітницький с. донька великого сонцепоклонника / сергій 
квітницький // деснян. правда. – 2017. – 16 листоп. – с. 7.
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У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського відбувся вечір пам’яті Ірини Михайлівни 
Коцюбинської. 

202.квітницький с. «Є земля – ота, поза якою мене немає і не може 
буть» / сергій квітницький // деснян. правда. – 2017. – 7 груд. – с. 5.

203.у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-
заповіднику михайла коцюбинського микола ткач представив свою 
нову книгу.

204.квітницький с. Його душа одягнула вишиванку / сергій 
квітницький // деснян. правда. – 2017. – 4 трав. – с. 4.

Презентація книги Юлія Коцюбинського «Шрами на серці»                               
у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського.

205.коробко м. де перетнутись паралелям / марія коробко // 
деснян. правда. – 2017. – 2 листоп. – с. 5.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського відбулася читацька конференція за романом 
Ростислава Мусієнка «Завихрений час».

206.мусієнко р. слідство крізь час / ростислав мусієнко // деснян. 
правда. – 2017. – 6 лип. – с. 6.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського відбулася презентація книги Сергія Горобця 
та Сергія Бутка «Хроніки війни більшовиків з українським народом. 
Голодомор 1932-1933 років на Чернігівщині: виконавці злочину».

207.Пархоменко Л. подвійне свято михася ткача та всієї 
літературної спільноти придесення / людмила пархоменко // деснян. 
правда. – 2017. – 12 жовт. – с. 8.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського відбувся творчий вечір з нагоди 80-річчя 
Михася Ткача та 25-річчя журналу «Літературний Чернігів».

208.тютюнник є. директор Чернігівського обласного художнього 
музею ірина ральченко: «лише у нас є унікальна галаганівська колек-
ція» / Є. тютюнник // уряд. кур’єр. – 2017. – 1 квіт. – с. 7.
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наіЗ «Чернігів старОдавній»

209.гаврик в. Шевченкова україна в заповіднику «Чернігів 
стародавній» / вікторія гаврик // деснян. правда. – 2017. – 9 берез. –    
с. 1, 4.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» представили виставку «Шевченкова 
Україна».

210.гільов і. кабуки і гравюри майстрів утагави / ігор гільов // 
деснян. правда. – 2017. – 29 черв. – с. 4.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відбулася виставка робіт японських 
майстрів.

211.єлісєєва м. диво скла та світла / марта Єлісєєва // Черніг. 
відом. – 2017. – 26 лип. – с. 15.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася виставка майстра 
гравірування по склу Анатолія Мантули.

212.назаренко в. миттєвості минулого / віталій назаренко // 
Чернігівщина. – 2017. – 16 лют. – с. 9.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрили тематичну виставку, 
присвячену 50-річчю наукової діяльності установи. 

213.Пучинець м. «Чернігів стародавній» святкує ювілей / марія 
пучинець // Чернігівщина. – 2017. – 23 лют. – с. 9.

20 лютого НАІЗ «Чернігів стародавній» святкував 50-річчя з дня 
свого створення.

214.руденок в. готелі, фотоательє, борделі. історія Чернігова, про 
яку говорять менше / володимир руденок ; розмовляла віра курико // 
сіверщина. – 2017. – 16 берез. – с. 7.

Розмова з завідувачем відділом історії НАІЗ «Чернігів стародавній» 
Володимир Руденок, автором книги «Чернігів – подорож на сто років 
назад». 

Чернігів театраЛьний

215.в драмтеатре появилась экспериментальная площадка «белая 
сцена» // Черниг. новости: семь дней. – 2017. – 19 окт. – с. 12.

216.вонг д. вистава «вій» як міф сучасності / діна вонг // Черніг. 
відом. – 2017. – 28 черв. – с. 14.

Завершився театральний сезон Чернігівського обласного музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка.
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217.гаврик в. «відлуння» знову в Чернігові / вікторія гаврик, 
сергій дзюба, ігор гільов, раїса міненко // деснян. правда. – 2017. – 27 
квіт. – с. 6.

Міжнародний фестиваль моновистав.
218.гаврик в. маленький простір – великі ідеї / вікторія гаврик // 

деснян. правда. – 2017. – 9 лют. – с. 1.
40 років Чернігівському обласному театру ляльок ім. О. Довженка.
219.гільов і. наші лялькарі знову з нагородами, або дипломи 

«гамлет-машини» / ігор гільов // деснян. правда. – 2017. – 2 листоп. – 
с. 7.

Актори Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка 
завоювали нагороди на Х ювілейному міжнародному фестивалі театрів 
ляльок «Подільська лялька».

220.єлісєєва м. Їм лише тридцять: «грудневі театральні вечори» 
святкують ювілей / марта Єлісєєва // Черніг. відом. – 2017. – 29       
листоп. – с. 15.

Фестиваль втридцяте збирає своїх шанувальників у Чернігівському 
молодому театрі.

221.Заключні акорди «Чернігівського відлуння» / підгот. і. гільов, 
р. міненко // деснян. правда. – 2017. – 4 трав. – с. 5.

Про останній день міжнародного театрального фестивалю.
222.каранда м. сакральне і профанне у режисерському доробку 

андрія бакірова / марина каранда // Чернігівщина. – 2017. –                                   
6 лип. –  с. 15.

Про художнього керівника Чернігівського обласного музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка.

223.касьянов г. повітря Чернігова / геннадій касьянов ; спілкувався 
дмитро десятирик // день. – 2017. – 9-10 черв. – с. 19.

Розмова з головним режисером Чернігівського молодіжного театру. 
224.майшев О. і знову – про «слов’янські зустрічі» / олександр 

майшев // деснян. правда. – 2017. – 2 листоп. – с. 5.
XXV міжнародний фестиваль у Чернігівському обласному музично-

драматичному театрі ім. Т. Шевченка.
225.міненко р. бенефіс олени бондаренко / раїса міненко // 

деснян. правда. – 2017. – 9 листоп. – с. 7.
Про актрису Чернігівського обласного музично-драматичного 

театру ім. Т. Шевченка.
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226.міненко р. новий сезон у драмтеатрі розпочато / раїса міненко 
// деснян. правда. – 2017. – 19 жовт. – с. 5.

Відкриття у Чернігівському обласному музично-драматичному 
театрі ім. Т. Шевченка нового театрального сезону.

227.Заслужений діяч мистецтв україни сергій мойсієнко: 
«приходьте до нас, ми завжди вам раді!» / підгот. інтерв’ю сергій 
гайдук // деснянка. – 2017. – 5 жовт. – с. 9.

228.курико в. театр ляльок / віра курико // сіверщина. – 2017. – 27 
квіт. – с. 7.

Про Чернігівський обласний  театр  ляльок ім. О. Довженка.
229.Лозовая Ю. «степной волк» в поисках себя забрел на сцену 

молодежного театра / юлия лозовая // Черниг. новости: семь дней. – 
2017. – 30 марта. – с. 19.

У Чернігівському обласному молодіжному театрі створили 
спектакль за романом Германа Гессе.

230.маджуга р. «ласий ведмідь і кракатунчик» / роман маджуга // 
деснян. правда. – 2017. – 9 берез. – с. 7.

У Чернігівському обласному ляльковому театрі ім. О. Довженка 
відбулася прем’єра вистави за казками чернігівських письменників 
Михася Ткача та Сергія Дзюби.

231.Посполітак є. п’ять вечорів театральної насолоди / Єлізавета 
посполітак // деснян. правда. – 2017. – 7 груд. – с. 5.

У Чернігівському обласному молодіжному театрі утридцяте 
відбулися Грудневі театральні вечори.

232.Пушкіна а. квітучий двадцять років сад… / алла пушкіна // 
деснян. правда. – 2017. – 12 жовт. – с. 5.

Двадцятиліття вистави «Вишневий сад» за п’єсою Антона Чехова 
у Чернігівському обласному молодіжному театрі.

233.Пушкіна а. наша справжня люба. любов… / алла пушкіна // 
деснян. правда. – 2017. – 29 черв. – с. 4.

Провідна акторка Чернігівського обласного молодіжного Чернігова 
Любов Веселова.

234.Пушкіна а. нерозгадана таємниця – юлія матросова / алла 
пушкіна // деснян. правда. – 2017. – 8 черв. – с. 1, 4.

Про актрису Чернігівського обласного молодіжного театру.
235.Шило О. друге «відлуння» у Чернігові / олександр Шило // 

деснян. правда. – 2017. – 20 квіт. – с. 4.
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Керівництво Чернігівського обласного музично-драматичного 
театру ім. Т. Шевченка зустрілося з пресою та розповіло про плани на 
майбутнє.   

діяЧі куЛьтури і мистецтв

236.величко в. скульптор василь дубовий / віктор величко // 
деснян. правда. – 2017. – 19 жовт. – с. 7.

237.вовк с. сергій вовк та весняні й щоразу нові «сіверські 
клейноди» / сергій вовк ; розмовляв ігор гільов // деснян. правда. – 
2017. – 13 квіт. – с. 7.

Розмова з учасником відомого ансамблю «Сіверські клейноди».
238.вонг д. Aderone: той, хто творить вуличне мистецтво Черні-

гова / діна вонг // Черніг. відом. – 2017. – 27 верес. – с. 15.
Дмитрій Адеріхо – чернігівський стріт-артер.
239.гармаш д. на «скейті розумних» через «джунглі» до 

«карпадієму» / дмитро гармаш ; розмовляв ігор гільов // деснян. 
правда. – 2017. – 20 лип. – с. 5.

Розмова з керівником студії художньої кераміки Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
(НТТУМ).

240.дзюба с. майстер, що спіймав вічність / сергій дзюба // 
деснян. правда. – 2017. – 2 берез. – с. 12.

До 75-річчя фотохудожника і фотожурналіста Валерія Інютіна. 
241.ковальова а. Фотомрія олексія гузя / аліна ковальова //        

гарт. – 2017. – 23 берез. – с. 11.
Олексій Гузь – відомий чернігівський фотограф-аматор.
242.кожан в. з гармошкою в руках, гармонією в серці та 

«гармонікою» - по світу / віктор кожан ; розмовляв ігор гільов // 
деснян. правда. – 2017. – 13 лип. – с. 8.

Розмова з заслуженим артистом України, керівником ансамблю 
народної музики.

243.Пархоменко Л. музична ріка життя / людмила пархоменко // 
деснян. правда. – 2017. – 3 серп. – с. 5.

Про художнього керівника оркестру народних інструментів 
Чернігівського обласного палацу для дітей та юнацтва                                                                     
Івана Демиденка.
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244.терещенко О. «родом із дитинства…» : дитячі роки 
художника володимира конашевича у Чернігові / олена терещенко //                    
сіверщина. – 2017. – 19 січ. – с. 7.

245.віншування володарів відзнаки імені івана багряного // 
деснян. правда. – 2017. – 2 листоп. – с. 7.

Серед лауреатів 2017 року Сергій та тетяна Дзюби.
246.гончаренко О. багряні громи сіверського волхва-народоволь-

ця : письменнику михасеві ткачу – 80! / олег гончаренко // деснян.  
правда. – 2017. – 21 верес. – с. 8.

247.гончаренко О. книга поетів із Чернігова – серед найкращих        
у сербії / олег гончаренко // деснян. правда. – 2017. – 16 берез. – с. 7.

У 2017 році лауреатами міжнародної літературної премії «Арка» 
стали поети з України – Тетяна і Сергій Дзюби.

248.гончаренко О. переможці загальнонаціонального конкурсу / 
олег гончаренко // деснян. правда. – 2017. – 7 верес. – с. 8.

Тетяна і Сергій Дзюби – переможці загальнонаціонального конкурсу 
«Українська мова – мова єднання».

249.гончаренко О. третя почесна нагорода в білорусі / олег 
гончаренко // деснян. правда. – 2017. – 25 трав. – с. 8.

Поети з Чернігова Тетяна і Сергій Дзюби нещодавно стали 
лауреатами Міжнародної літературної премії імені Олексія Жданова 
в Білорусі.

250.граніч н. міжнародна нагорода «світ пограниччя» / наталія 
граніч // деснян. правда. – 2017. – 23 берез. – с. 7.

Тетяна і Сергій Дзюби стали цьогорічними лауреатами між-
народної літературно-мистецької премії за визначну перекладацьку 
діяльність.

251.дзюба с. захопливий дивосвіт михася ткача / сергій дзюба // 
деснян. правда. – 2017. – 7 груд. – с. 5.

Про нову книгу для дітей Михася Ткача «Зимові сюрпризи».
252.дзюба с. микола ткач нагороджений медаллю івана мазепи / 

сергій дзюба // деснян. правда. – 2017. – 16 лют. – с. 3.
253.дзюба с. олена терещенко – переможниця «коронації слова» / 

сергій дзюба // деснян. правда. – 2017. – 22 черв. – с. 2.
254.дзюба с. сергій дзюба: «ми – вже в Європі!» / сергій                            

дзюба ; спілкувався Фідель сухоніс // укр. літ. газ. – 2017. – 30 черв. – 
с. 8-9.
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255.дзюба с. срібний вітер далеких мандрів віталія леуса / сергій 
дзюба // деснян. правда. – 2017. – 29 черв. – с. 5.

Про нову книгу Віталія Леуса «Несподіваний ракурс».
256.дзюба с. теплі історії володимира сапона / сергій дзюба // 

деснян. правда. – 2017. – 26 січ. – с. 8.
Про книгу Володимира Сапона «Чубарейко небо оре».
257.дорогою правди і любові валентини мастєрової // деснян. 

правда. – 2017. – 9 берез. – с. 12.
258.Зоряна дорога віталія леуса [некролог] // деснян. правда. – 

2017. – 28 груд. – с. 4.
259.ковалець я. я визріваю із його письма, або росте в україні 

антонівка : михасеві ткачу – 80! / яків ковалець // деснян. правда. – 
2017. – 28 верес. – с. 7.

260.коваль в. «кракатунчик» крокує світом / володимир коваль // 
деснян. правда. – 2017. – 8 черв. – с. 5.

Казкова трилогія «Душа на обличчі» Сергія Дзюби почала 
видаватися за кордоном.

261.курико в. про цьогорічний сезон відкритих читань «літера» / 
віра курико // сіверщина. – 2017. – 17 серп. – с. 6.

Відкритий літературний простір в історичному центрі Чернігова.
262.П’єса чернігівської письменниці підкорила престижний 

міжнародний конкурс // Черніг. відом. – 2017. - 9 серп. – с. 15.
Маргарита Бордонос – переможець міжнародного літературного 

конкурсу «Корнійчуковська премія».
263.сапон в. «я не люблю вітрів, що віють крадькома…» / 

володимир сапон // деснян. правда. – 2017. – 5 жовт. – с. 7.
Спогади про Станіслава Реп’яха.
264.сенцовський в. «якби не було реп’яха, його довелося                                   

б вигадувати…» / володимир сенцовський // деснян. правда. –               
2017. – 3 серп. – с. 6.

Спогади про Станіслава Реп’яха.
265.слапчук в. італійська нагорода петрарки  - у поетів із Черніго-

ва / василь слапчук // укр. літ. газ. – 2017. – 2 черв. – с. 17.
Тетяна і Сергій Дзюби нагороджені почесною міжнародною медаллю 

Франческо Петрарки в Італії.
266.слапчук в. канадська книжка тетяни дзюби / василь             

слапчук // культура і життя. – 2017. – 4 серп. – с. 6.
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У Торонто (Канада) побачила світ збірка віршів Тетяни Дзюби 
«Танок Саломеї» у серії лауреатів Міжнародної літературної премії 
імені Ернеста Хемінгуея.

267.сумує жовтень, плаче жовтим листям… // деснян. правда. – 
2017. – 5 жовт. – с. 7.

Пішов з життя відомий журналіст, письменник, краєзнавець               
і літературознавець Володимир Сапон.

268.ткач м. «райські птиці» відлітають восени : пам’яті володимира 
сапона / михась ткач // укр. літ. газ. – 2017. – 3 листоп. – с. 16-17; 
деснян. правда. – 2017. – 9 листоп. – с. 8. 

269.топчій в. поет божою милістю : [станіслав реп’ях] / віталій 
топчій // деснян. правда. – 2017. – 11 трав. – с. 6.
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бібліографічне видання

Чернігів рядками преси
2017

Щорічний бібліографічний покажчик

укладач                                                           о.куннова
відповідальний за випуск                         л.Харитончик
редактор, комп. верстка та дизайн          г.сурніна     

наклад 30 прим.



наша адреса: 

14000 
м. Чернігів
вул. кирпоноса, 22
центральна бібліотека ім. м.м.коцюбинського

контактні дані:

тел. (0462) 67-41-48
e-mail: lib-cls@ukr.net

                        веб-сайти
www.lib.cult.gov.ua
www.bibl-kotsubynskogo.edukit.cn.ua
              

ми працюємо:

абонемент та читальна зала –
понеділок - вівторок      10.00-18.00
четвер - п`ятниця           10.00-18.00
субота-неділя                   10.00-18.00
              вихідний – середа
              
інтернет-центр –
понеділок-неділя              10.00-18.00



Послуги:

• Книги 
• Журнали
• Газети
• Інтернет-центр

безкоштовно:

• Соціокультурні заходи

• Навчання в «Університеті 60 плюс» 

• Центр правової інформації з питань
   місцевого самоврядування:

° пошук інформації
° консультації з надання послуг 
   електронного  урядування
° консультації юриста

•Клуби за інтересами

•Виставки в мистецькій галереї

• WI-FI 
• Сайти
• Сторінки в соціальних мережах



                     Для нотаток


