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ПередМова 

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

Чернігів вперше згадується у  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 1648 році чернігівці вигнали поляків та увійшли під юрисдикцію 
богдана Хмельницького. Чернігів став полковим центром Чернігівсь-
кого 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 – центр Чернігівського намісництва. на той час 
у місті проживало 6 тис. жителів. у 1796 році намісництво ліквідували 
та створили величезну малоросійську губернію. 
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з 1802 року місто Чернігів стає адміністративним центром 
Чернігівської губернії, до якої увійшло 15 повітів. губернський статус 
вимагав реконструкції Чернігова.  петербурзькі архітектори створили 
новий план губернського 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 році 
місто нараховувало близько 4000 мешканців, у 1844 році їх кількість 
збільшилася до 12000, 1897 році – до 27000, 1913 році  – до 35000. 
зросла кількість навчальних закладів, готелів, магазинів, будується 
театр, видаються газети. 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 
ріка 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 років.

з кінця ХіХ ст. у 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, а тричі на тиждень: у понеділок, середу і п’ятницю  
проходили базари. на початку ХХ ст. у 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 
Чернігівської округи, а у 1932 році була утворена Чернігівська 
область. це прискорило соціалістичну перебудову міста. особлива 
увага приділялася багатоповерховій забудові центру. були знесені 



торгові ряди. завдяки цьому розширили та сформували красну 
площу. населення міста швидко зростало і на 1941 р. становило вже 
понад 70 тисяч осіб.

за час окупації  Чернігів зазнав величезних руйнувань. центр  міста 
було спустошено. Житлові будинки залишилися лише на околицях.
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 зруйнованих 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. збільшення кількості 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 різдвяні дні 1990 року 
Чернігів прославився ковбасною революцією –  стихійним протестом 
жителів міста проти діючої влади. Чернігівська ковбасна революція 
стала однією з тих подій, яка зіграла важливу роль у становленні 
незалежності україни. 

у 2013-2014 роках жителі нашого міста брали активну участь 
у подіях революції 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. 

6
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вІд укладача

У краєзнавчому щорічному бібліографічному покажчи-
ку «Чернігів рядками преси. 2018» вміщено бібліографічні описи 
публікацій із друкованих періодичних видань, які отримує  централь-
на  бібліотека  імені  м.м.коцюбинського Чернігівської міської центра-
лізованої бібліотечної системи.

матеріал систематизований за  розділами, які в комплексі відобра-
жають життя Чернігова у 2018 році. також покажчик містить статті 
з історії міста, розвідки про відомих історичних та сучасних діячів, 
життя яких пов’язане з Черніговом. 

всього у покажчику подано 271 бібліографічний опис статей. 
інформацію відібрано з газет: «весть», «вісник Ч», «гарт», «деснянка», 
«деснянська правда», «літературна україна», «світ-інфо», «українська 
літературна газета», «урядовий кур̀ єр», «Чернігівські відомості», 
«Чернігівщина» та «Черниговские новости: семь дней». 

в 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», 
в якому на порядковий номер бібліографічного запису подаються по-
силання на власні імена.

матеріали, включені 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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кладовище // Чернігів. відом. – 2018. – 25 лип. – с. 15.

21.Ясенчук о. ганжівщина : Чернігів – місто унр / олександр 
ясенчук // світ-інфо. – 2018. – 15 лют. – с. 14.

Про місцевість у Чернігові в районі сучасних П’яти Кутів.

Пам’ятки історії та архітектури

22.антоненко П. вандалізм безпам’ятства : що стоїть за 
резонансними викраденнями пам’ятників у Чернігові / петро 
антоненко // світ-інфо. – 2018. – 18 січ. – с. 4.

Щодо викрадення погруддя з могили Михайла Коцюбинського та 
погруддя Олександра Пушкіна.

23.антоненко П. Що за резонансними викраденнями пам’ятників 
у Чернігові? / петро антоненко // слово просвіти. – 2018. –                                               
11-17 січ. – с. 2.

Напередодні Нового року у Чернігові було вкрадено погруддя класиків 
літератури Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна.

24.деревянная архитектура: каждый год Чернигов теряет 5-10 
домов // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 25 окт. – с. 12.

25.Идите в баню! в центре Чернигова разрушается историческое 
здание : [вул. полуботка, 13] // Чернигов. новости: семь дней. –                      
2018. – 8 нояб. – с. 8-9.

26.курико в. воскресенську церкву об’єднають, а дорогу 
покладуть в об’їзд / віра курико // Чернигов. новости: семь дней. –                                     
2018. – 13 дек. – с. 8.

Воскресенська церква у Чернігові, розділена за радянських часів 
дорогою, буде об’єднана.

27.курико в. площа чи вулиця : у місті вирішують, що назвати 
іменем левка лук’яненка / віра курико // Чернигов. новости: семь        
дней. – 2018. – 19 июля. – с. 8-9.

28.курико в. ялівщина. новий аргумент для захисту : що можна 
робити з археологічною спадщиною лісопарку / віра курико // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 20 дек. – с. 28-29.
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29.леп’явко С. які пам’ятники потрібні Чернігову / сергій 
леп’явко // світ-інфо. – 2018. – 17 трав. – с. 4.

30.Памятники получили нового хозяина // Чернигов. новости: 
семь дней. – 2018. – 12 апр. – с. 19.

18 об’єктів передано з управління ЖКГ на баланс управління 
культури та туризму. 

31.Сидорова в. врятувати дерев’яні будиночки / вікторія 
сидорова // день. – 2018. – 12-13 січ. – с. 9.

Щодо збереження дерев’яної архітектури Чернігова.

32.у чернігові планують об’єднати територію свято-
воскресенської церкви : дорогу, якою за часів срср «відрізали» церкву 
від дзвіниці, планують перенести // Чернігів. відом. – 2019. – 12 груд. – 
с. 2. 

33.у чернігові повернули на постаменти погруддя коцюбинського 
і пушкіна // деснян. правда. – 2018. – 23 серп. – с. 2.

Викрадені бронзові погруддя видатного українського письменника 
Михайла Коцюбинського та російського класика Олександра Пушкіна 
повернули на постаменти.

34.Федосенко Н. врятуймо мереживні будинки разом! / наталія 
Федосенко // гарт. – 2018. – 15 лют. – с. 10.

Щодо збереження дерев’яної архітектури Чернігова.

35.Федосенко Н. знайшли погруддя коцюбинського і пушкіна / 
наталія Федосенко // гарт. – 2018. – 11 січ. – с. 17.

Ці погруддя були викрадені наприкінці 2017 року.

36.Ясенчук о. будинок іллі Шрага. будинок губернато-                                           
ра : Чернігів – місто унр / олександр ясенчук // світ-інфо. –                                       
2018. – 1 берез. – с. 13.

істориЧні Постаті

37.Григорій Щербина – дипломат, який став героєм / підгот. сергій 
дзюба // деснян. правда. – 2018. – 22 листоп. – с. 3.

38.Мастєрова в. п’ять сторінок із життя петра Шаповала / 
валентина мастєрова // деснян. правда. – 2018. – 1 берез. – с. 3. 



39.Позняк Н. пам’яті першого космонавта україни 
леоніда каденюка / наталка позняк // слово просвіти. – 2018. –                                                                
22-28 берез. – с. 5.

40.Половнікова С. «Жертволюбна на національні справи лю-     
дина» : до 180-річчя від дня народження василя тарновського / світлана 
половнікова // деснян. правда. – 2018. – 29 берез. – с. 5.

41.Половнікова С. не забувайте незабутнє… / світлана 
половнікова // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 29 марта. – с. 11.

Про Василя Васильовича Тарновського – мецената, громадського 
та культурного діяча.

42.Славіна в. 379 років із дня народження гетьмана-мецената / 
валерія славіна // гарт. – 2018. – 22 берез. – с. 10.

У Чернігові вшанували пам’ять гетьмана України, мецената Івана 
Мазепи.

43.Ясенчук о. василь сердюк – сотник армії унр, актор, режисер 
з Чернігова / олександр ясенчук // світ-інфо. – 2018. – 15 лют. – с. 13.

Природні ресурси. екологія

44.Гостре «солоне питання» // Чернигов. новости: семь дней. – 
2018. – 29 марта. – с. 5.

Про використання солі у боротьбі з ожеледицею та вплив її на 
екологію.

45.дроздова к. Чернігів затопило : такої повені містяни не бачили 
з 1970 року… / катерина дроздова // гарт. – 2018. – 5 квіт. – с. 1, 17.

46.комунальники показали технічний стан гідроспоруд на річці 
стрижень // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 4 окт. – с. 10.

47.липлянский а. Широко ль разольется вода? / андрей 
липлянский // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 15 марта. –                   
с. 6-7.

З історії повенів Десни. Прогноз на 2018 рік.

48.Назаренко в. найстаріший монастир лівобережжя – у 
небезпеці: його може поглинути провалля в єлецькій горі / віталій 
назаренко // день. – 2018. – 9-10 лют. – с. 32.

12



1313

Експерти зафіксували зсув ґрунту, що утворив глибокі провалля 
поблизу Єлецького Успенського монастиря у Чернігові.

49.Назаренко в. провалля поглинає найстаріший монастир 
лівобережжя / віталій назаренко // Чернігівщина. – 2018. – 8 лют. –  с. 9.

Зсув ґрунту з древньої Єлецької гори в Чернігові утворив глибокі 
провалля поблизу Єлецького Успенського монастиря. 

50.Про ліквідацію наслідків та висновки після стихійного лиха, яке 
пережив Чернігів / прес-служба Чернігівської міської ради // Чернигов. 
новости: семь дней. – 2018. – 5 июля. – с. 12-13.

Затоплення Чернігова внаслідок сильної зливи 30 червня 2018 року.

51.Пучинець М. Чернігів потерпає від розливу стрижня / марія 
пучинець // Чернігівщина. – 2018. – 5 квіт. – с. 9.

52.у чернігові через нищівний дощ затопило десятки будинків 
і почали рушитися схили валу, болдиної та єлецкої гір // Чернігів.     
відом. – 2018. – 4 лип. – с. 2.

30 червня 2018 року випала місячна норма опадів – 72 мм.

53.чернігівці б’ють на сполох: дерева в ялівщині, на подусівці й у 
святому знищує короїд // Чернігів. відом. – 2018. – 28 берез. – с. 3.

54.Шило о. просто літній дощ?.. / олександр Шило // деснян. 
правда. – 2018. – 5 лип. – с. 3.

Про причини затоплення Чернігова внаслідок сильної зливи 30 
червня 2018 року.

55.Шило о. світло і тіні зеленого валу / олександр Шило // деснян. 
правда. – 2018. – 15 берез. – с. 4.

Аварійні дерева чернігівського Валу.

медицина

56.Гакал д. к реформе готовы? : как оформляется декларация с 
семейным врачом в Чернигове / денис гакал // Чернигов. новости: семь 
дней. – 2018. – 19 апр. – с. 8-9.

57.Гільов І. лінійний прискорювач вийшов на стартову лінію / 
ігор гільов // деснян. правда. – 2018. – 17 трав. – с. 2.
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У Чернігівському обласному онкологічному диспансері урочисто 
відкрили новий корпус радіологічного відділення під сучасне променеве 
обладнання лінійного прискорювача.

58.кравченко Т. опромінювач уже лікує! / тамара кравченко // 
вісник Ч. – 2018. – 15 листоп. – с. 14.

У Чернігівському обласному онкологічному диспансері почав 
працювати лінійний прискорювач.

59.онищенко С. нині зуби лікувати не страшно / світлана 
онищенко // Чернігівщина. – 2018. – 19 лип. – с. 10.

Про комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська 
обласна стоматологічна поліклініка».

60.у другій міській лікарні доброякісну гіперплазію простати 
оперують без розрізу // Чернігів. відом. – 2018. – 12 груд. – с. 9.

Чернігівська міська лікарня № 2 придбала сучасний біполярний 
резектоскоп. 

економіка. ПідПриємства міста

61.Гамениця р.  «енера» – як нова енергетична ера / роман 
гамениця ; розмовляла людмила пархоменко // деснян. правда. –          
2018. – 11 жовт. – с. 1, 3.

Розмова з директором новоствореного підприємства.

62.доглядати за відремонтованими парками та алеями потрібно 
так, щоб не нанести їм шкоду : [комунальне підприємство «зелен-   
буд»] // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 8 нояб. – с. 12.

63.докладніше про в’ячеслава радченка, ім’я якого присвоєно 
міському палацу культури // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. –       
1 марта. – с. 8. 

В’ячеслав Радченко – перший директор ВАТ «Хімволокно».

64.енергетики – чарівники комфортного життя // Чернігів.          
відом. – 2018. – 19 груд. – с. 10. 

Чернігівська ТЕЦ.

65.Єлісєєва М. спеціальний одяг від швейної фабрики «галант» // 
марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 7 лют. – с. 3.
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66.Єлісєєва М. Чернігів – місто-сад : «зеленбуд» презентував 
свої здобутки в озелененні / марта єлісєєва // Чернігів. відом. –                          
2018. – 8 трав. – с. 2.

67.Забиян М. «с людьми рассчитались, оборудование 
законсервировали». закрылась черниговская «макаронка» / марина 
забиян // весть. – 2018. – 20 дек. – с. 3.

ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика».

68.кП «Чернігівводоканал» презентував напрямки роботи на 
2019-2020 роки // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 13 дек. – с. 15.

69.Новий голова «Чернігівобленерго» // Чернигов. новости: семь 
дней. – 2018. – 16 авг. – с. 13.

Керівником ПАТ «Чернігівобленерго» став Михайло Ільницький.

70.Пархоменко л. «люди повинні бути захищеними і впевненими 
у завтрашньому дні» / людмила пархоменко // деснян. правда. –         
2018. – 14 черв. – с. 1, 2.

Про ПрАТ «Чернігівська швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ».

71.Пузан григорий. всё, что дорого моему сердцу // Чернигов. 
новости: семь дней. – 2018. – 9 авг. – с. 17.

Пузан Григорій Іванович протягом 21 року був директором ТОВ 
«Житлобудсервіс».

72.рынок недвижимости в Чернигове. покупателям стало легче // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 15 марта. – с. 8-9.

73.Свириденко а. «Чезара» й сьогодні в космосі / анатолій 
свириденко ; бесідувала людмила пархоменко // деснян. правда. – 
2018. – 23 серп. – с. 1, 2.

Розмова з генеральним директором.

74.человек-эпоха – леонид безверхий // Чернигов. новости: семь 
дней. – 2018. – 25 янв. – с. 10.

Про колишнього директора Чернігівського радіоприладного заводу.

75.чернігів визнали одним з кращих міст для ведення бізнесу // 
Черниг. новости: семь дней. – 2018. – 18 окт. – с. 12.



1616

76.Chernihiv Textile Fest – конференция легкой промышленности 
в Чернигове // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 29 марта. –                       
с. 12-13.

ЖИТлово-коМуНальНе 
ГоСПодарСТво Та БудІвНИцТво 

77.Єлісєєва М. 30 років надійності : 1 листопада урочисто відзначило 
ювілей комунальне підприємство «деснянське» Чернігівської міської 
ради – 30 років від дня створення / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 
2018. – 7 листоп. – с. 10.

78.Єлісєєва М. у Чернігові презентували альтернативний проект 
реконструкції алеї героїв / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 
25 квіт. – с. 2. 

79.комунальному підприємству «новозаводське» – 30 років // 
Чернігів. відом. – 2018. – 7 листоп. – с. 10.

80.кП «новозаводське» обслуговує понад півтисячі будинків 
і 30 гектарів прибудинкової території // Чернігів. відом. – 2018. –                                
7 листоп. – с. 10.

81.курико в. реконструкция горсада: что есть, что хотят и почему 
не получается / вера курико // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 
12 июля. – с. 8-9.

У міському парку культури та відпочинку планують обновити 
атракціони.

82.Переробленому проекту реконструкції нижнього валу дали 
зелене світло // Чернігів. відом. – 2018. – 7 берез. – с. 2.

Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури 
та містобудування Чернігів. міськради підтримала оновлений проект 
реконструкції нижнього Валу або парку імені М.М.Коцюбинського.

83.чернигов строительный: аукционы и сговор // Чернигов. 
новости: семь дней. – 2018. – 15 нояб. – с. 5.

Щодо перспектив будівельної галузі у Чернігові.

84.что было и что станет? : около двух месяцев шло обсуждение 
проектов реконструкции сквера имени коцюбинского // Чернигов. 
новости: семь дней. – 2018. – 15 февр. – с. 8-9.
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ТорГІвлЯ

85.вместо железяк – стоянка : «Хозяйственный рынок» с «нивы» 
убирают. там будет парковка для покупателей и продавцов // Чернигов. 
новости: семь дней. – 2018. – 3 мая. – с. 5.

86.липлянский а. табу на табак: в городе закрывают сигаретные 
киоски? / андрей липлянский // Чернигов. новости: семь дней.     – 
2018.  – 19 апр. – с. 12-13.

Питання заборони торгівлі тютюновими виробами                                                  
та алкогольними напоями на зупинках громадського транспорту                                        
у Чернігові.

87.Торговля возвращается в «подземку» / андрей липлянский // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 12 апр. – с. 5.

У підземному переході біля готелю «Україна» обладнають місця 
для торгівлі.

трансПорт

88.Будущее за нами не успевает // Чернигов. новости: семь дней. – 
2018. – 17 мая. – с. 5.

Про перспективи розвитку громадського транспорту у Чернігові.

89.Громадський транспорт Чернігова: зміни та перспективи // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 31 мая. – с. 10-11.

90.Громадський транспорт Чернігова сьогодні: проблеми і 
перспективи // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 27 июня. – с. 11.

91.Монетизация транспорт не спасет : у черниговского 
общественного транспорта – серьёзные проблемы. и монетизация тут 
не поможет // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 5 апр. – с. 5.

Щодо громадського транспорту у Чернігові.

92.Пучинець М. в тролейбусах Чернігова ввели електронний 
квиток / марія пучинець // Чернігівщина. – 2018. – 13 верес. – с. 4.

93.романова Т. Чи є безпечним і комфортним громадський 
транспорт у Чернігові / тетяна романова // Чернігів. відом. –                                     
2018.  – 14 берез. – с. 3.
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94.у громадському транспорті Чернігова – критична нестача      
водіїв // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 19 июля. – с. 10.

95.у чернігові їздити в тролейбусах будемо по-новому // Чернігів. 
відом. – 2018. – 6 черв.

Щодо нових правил користування міським електричним 
транспортом.

96.чТу : все старое, но есть перспектива // Черниг. новости: семь 
дней. – 2018. – 22 марта. – с. 7.

Про Чернігівське тролейбусне управління.

97.Шило о. буденне життя тролейбусів… / олександр Шило // 
деснян. правда. – 2018. – 29 берез. – с. 4.

Електротранспорт Чернігова.

98.Электробусы Чернигову не нужны? : эксперт доказал, что 
это нецелесообразно // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. –                                     
20 дек. – с. 5.

ГроМадСьке ЖИТТЯ

99.Єлісєєва М. книжковий вікенд / марта єлісєєва // Чернігів. 
відом. – 2018. – 17 жовт. – с. 15.

Перша Покровська книжкова толока у Чернігові.

100.Єлісєєва М. нагородили лауреаток конкурсу «Жінка року – 
2018» / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 19 груд. – с. 15. 

101.карась С.  пригощали веселим настроєм і дмухали у метрового 
свищика… / сергій карась, ігор гільов // деснян. правда. – 2018. –                
30 серп. – с. 1, 5.

Святкування Дня Незалежності у Чернігові.

102.«Покровська книжкова толока» – вперше у Чернігові // 
Чернігівщина. – 2018. – 18 жовт. – с. 8.

103.100 двійнят на одній локації : у Чернігові встановлено два 
національних рекорди // Чернігів. відом. – 2018. – 8 серп. – с. 15.

104.чернігів відсвяткував день пам’яті та примирення та 73-тю 
річницю перемоги над нацизмом у другій світовій війні // Чернігів. 
відом. – 2018. – 8 трав. – с. 3. 



105.чернігів і німецький меммінген: візит делегації на знак 
визнання спільної пам’яті про війну // Чернигов. новости: семь            
дней. – 2018. – 10 мая. – с. 9. 

106.чернігів урочисто відсвяткував день міста // Чернігів.              
відом. – 2018. – 26 верес. – с. 3.

ТурИЗМ

107.Гільов І. «Z-покоління» – за свободу, незаангажованість і рух / 
ігор гільов // деснян. правда. – 2018. – 12 квіт. – с. 3.

Про відкриття туристичного сезону у Чернігові з офіційною 
назвою «Чернігів туристичний. Перезавантаження».

108.епатажно й веселково – на Chernihiv Fest // деснян. правда. – 
2018. – 26 квіт. – с. 1.

Відкриття туристичного сезону у Чернігові.

109.Єлісєєва М. 96,5% туристів бажають відвідати Чернігів ще    
раз / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 19 верес. – с. 3.

110.курико в. туристи приїхали / віра курико // Чернігів. відом. – 
2018. – 18 окт. – с. 14.

Про туристів, які у жовтні на вихідних відвідували Чернігів.

111.чернигов: туризм и туристы – отношения в цифрах // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 22 февр. – с. 4.

112.Шило о. Чим приваблює Чернігів? / олександр Шило // 
деснян. правда. – 2018. – 27 верес. – с. 4.

В’їзний туризм у Чернігові.

вІйСькова СПрава

113.«а хто захистить тебе, мамо…» : бушнін євген валерійович 
(19.07.1976 – 10.02.2015) // деснянка. – 2018. – 2 серп. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

114.Белеванцева о. «я пишаюся своїм сином» / олена белеван-
цева ; спілкувався сергій дзюба // деснян. правда. – 2018. – 19 квіт.   – 
с. 1, 4.
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Розмова з матір’ю Володимира Близнюка, який загинув у зоні 
Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи державний 
суверенітет та територіальну цілісність України.

115.вірив, що все буде добре : богуш андрій васильович        
(18.03.1977– 05.09.2014) // деснянка. – 2018. – 12 квіт. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

116.кононович іван миколайович (23.10.1987–01.20.2014) // 
деснянка. – 2018. – 15 листоп. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

117.кравченко євгеній анатолійович (13.09.1991–31.01.2015) // 
деснянка. – 2018. – 4 жовт. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

118.«кто-то же должен страну защищать» : полегенько дмитрий 
павлович (27.03.1988–18.08.2014) // деснянка. – 2018. – 5 квіт. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

119.лобода вадим михайлович (03.09.1983–12.09.2014) // 
деснянка. – 2018. – 13 верес. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

120.Мріяв, щоб в україні був мир : пономаренко дмитро 
олександрович (22.05.1981–25.02.2017) // деснянка. – 2018. – 4 черв. – 
с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

121.На бойовому чергуванні… : близнюк володимир володи-
мирович (28.08.1988–06.09.2014) // деснянка. – 2018. –  6 верес. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.
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122.Нагорний сергій михайлович (17.09.1991–03.08.2014) // 
деснянка. – 2018. – 11 жовт. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

123.На донбасі загинув солдат з Чернігова : [молодший сержант 
дмитро сисков] // Чернігів. відом. – 2018. – 14 лют. –  с. 3.

124.«…Прийшов у це життя воїном» : рябий віталій вікторович 
(02.05.1989 – 07.09.2014) // деснянка. – 2018. –  17 трав.  – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

125.рудник артем юрійович (12.09.1989–27.07.2014) // деснян-       
ка. – 2018. – 27 верес. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

126.Сидорова в. є така професія – захищати батьківщину / 
вікторія сидорова // деснян. правда. – 2018. – 27 груд. – с. 1, 4.

Про Чернігівський ліцей з посиленою військовою підготовкою, 
створений у 1992 році на базі Чернігівського вищого військового 
авіаційного училища льотчиків.

127.Ющенко володимир михайлович (24.09.1991–04.09.2014) // 
деснянка. – 2018. – 18 жовт. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

128.Якщо «Шустрий» поруч – це надійне плече, надійний тил : 
будько олександр анатолійович (07.07.1973–17.11.2014) // деснянка. – 
2018. – 26 лип. – с. 10.

Загинув у зоні Операції об’єднаних сил на сході України, захищаючи 
державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Наука. оСвІТа

129.алла ващенко: «батьки довіряють нам найцінніше, і школа 
має виправдати їхню довіру» / розмову вів микола кулик // Чернігів-
щина. – 2018. – 19 квіт. – с. 7.
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Розмова з директором загальноосвітньої школи № 13 міста 
Чернігова.

130.Бобир о. 60 років факультету, який обирає креативна                  
молодь / олександр бобир // гарт. – 2018. – 24 трав. – с. 4.

Факультет початкового навчання Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

131.вергунов в. Штрихи до портрета героя україни, академіка 
михайла зубця : видатна особистість Чернігова / віктор вергунов // 
деснян. правда. – 2018. – 17 трав. – с. 7.

Доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки і 
техніки України.

132.в чернигове издали книгу о сталинском терроре // Черниг. 
новости: семь дней. – 2018. – 18 янв. – с. 20.

Тамара Демченко презентувала свою нову книгу «Великий терор на 
Чернігівщині (20-30-ті роки ХХ століття).

133.Єлісєєва М. біля Чернігівського політеху з’явилася площа і 
символ студентського єднання / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 
2018. – 19 верес. – с. 2.

Біля Чернігівського національного технологічного університету 
відбулося відкриття студентської площі та оригінальної скульптури 
у вигляді стосу книг.

134.комісія не бачить доцільності ремонтувати будівлю школи    
№ 10 «за будь-яку ціну» // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. –                    
4 окт. – с. 10.

Будівля загальноосвітньої школи № 10 міста Чернігова в аварійному 
стані.

135.липлянский а. «Школу № 10 – не отдадим!» / андрей 
липлянский // Чернигов. нововсти: семь дней.  2018. - 18 янв. - с. 8-9.

Через аварійний стан будівлі загальноосвітньої школи № 10, було 
прийнято рішення закрити школу на час проведення ремонтних робіт.

136.олена Жовтопляс: «Школа – це держава в державі…» / олена 
Жовтопляс ; інтерв’ю л. пархоменко // деснян. правда. – 2018. –                  
25 жовт. – с. 1, 7.

Інтерв`ю з директоркою ліцею № 15 міста Чернігова.
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137.Павлюк І. наші земляки – з премією пантелеймона куліша / 
ігор павлюк // деснян. правда. – 2018. – 4 січ. – с. 4.

Серед лауреатів – відомий чернігівський педагог Антоніна 
Коцюбинська (посмертно).

138.Письменюк М. кафедрі інформаційних та комп’ютерних 
технологій Чнту – 30 років / марія письменюк // деснян. правда. – 
2018. – 17 трав. – с. 4.

139.Понад  27 млн. гривень : саме стільки за уточненою інформацією 
потрібно на капітальний ремонт чернігівської школи № 10 // Чернігів. 
відом. – 2018. – 20 черв. – с. 2.

140.Пучинець М. об’єднання ліцею і училища неминуче? / марія 
пучинець // Чернігівщина. – 2018. – 31 трав. – с. 8.

Обговорюється питання щодо об’єднання чернігівських 
професійного ліцею побуту і вищого професійного училища побутового 
обслуговування.

141.Смоленцев в. дев’ята школа. декілька сторінок з минуло-        
го / володимир смоленцев // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. –   
27 сент. – с. 8-9.

142.Стежеринський а. Чернігівський політех зібрав 
випускників усіх років / аркадій стежеринський // Чернігів. відом. –                                                             
2018. –  6 черв. – с. 14.

Чернігівський національний технологічний університет відзначив 
Єдиний день випускника, який віднині буде щорічно проходити в 
університеті у першу суботу червня.

143.Столяр М. культурологія – серед елітних спеціальностей / 
марина столяр ; розмову вів марко квінта // Чернігівщина. – 2018. –   
3 трав. – с. 7.

Розмова із завідувачкою кафедри філософії та культуро-
логії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г.Шевченка.

144.чтобы учиться мог каждый // Чернигов. новости: семь дней. – 
2018. – 17 мая. – с. 13.

Інклюзивна освіта у Чернігові.
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145.Шевченко С. всеволод ганцов: життя після зливи / сергій 
Шевченко // світ-інфо. – 2018. – 1 листоп. – с. 14-15.

Видатний український мовознавець, лексикограф.

146.Шило о. «Шкільне» протистояння / олександр Шило ; ігор 
гільов // деснян. правда. – 2018. – 18 січ. – с. 5.

Загальноосвітня школа № 10 міста Чернігова в аварійному 
стані. Учнів тимчасово переводять у приміщення загальноосвіт-                                           
ньої школи № 6.

147.Школа № 10. закрыть нельзя ремонтировать : похоже, 
чиновники наконец-то набрались смелости поставить запятую // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 27 июня. – с. 8-9.

148.Яким стане новий дитячий садок на масанах // Чернигов. 
новости: семь дней. – 2018. – 9 авг. – с. 10.

ФіЗиЧна культура і сПорт

149.адруг в. Чернігівець олександр гавриленко здобув третю 
золоту медаль для україни / віталій адруг // деснянка. – 2018. –                   
25 жовт. – с. 1.

На «Іграх нескорених» в Австралії.

150.Біленький М. і все-таки ми у прем’єр-лізі! / михайло білень-
кий // Чернігів. відом. – 2018. – 30 трав. – с. 14.

Футбольний клуб «Десна» потрапив до Прем’єр-ліги.

151.Гайдук С. історичний перший матч «десни» у прем’єр-лізі / 
сергій гайдук // деснянка. – 2018. – 2 серп. – с. 4.

Футбольний клуб «Десна» зіграв свій перший матч в елітному 
дивізіоні України.

152.дважды чемпионка. трижды призёрка // Чернигов. новости: 
семь дней. – 2018. – 1 февр. – с. 14.

На чемпіонаті Європи у Ріднау першу медаль команді принесла 
чернігівчанка Ірина Варвинець.

153.«десна» в лицах // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. –                   
14 июня. – с. 13.

Про чернігівський футбольний клуб.
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154.Єлісєєва М. на крилах успіху / марта єлісєєва // Чернігів. 
відом. – 2018. – 14 лют. – с. 15.

Відомий чернігівський журналіст та спортивний оглядач Віктор 
Береговий презентував третю частину своєї книги «Спортивне сузір’я 
Чернігівщини».

155.карась С. Чернігів зустрів чемпіонів-паралімпійців / сергій 
карась // деснян. правда. – 2018. – 29 берез. – с. 3.

Чернігів зустрів учасників зимової Паралімпіських ігор у Пхьончхані.

156.остерська в. бронза, золото, срібло на параолімпіаді у ігоря 
рептюха / в. остерська // вісник Ч. – 2018. – 15 берез. – с. 7.

Спортсмен із Чернігівщини виборов три медалі на Паралімпійських 
іграх у Пхьончхані.

157.Шапошніков д. стадіон «юність» погода не заморо-                
зила / денис Шапошніков // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. –                                          
20 дек. – с. 7.

Реконструкція стадіону.
158.Шеремет в. спортивний клуб, де тренують і перевіряють 

щоденники / валерія Шеремет // деснянка. – 2018. – 8 лют. – с. 8.
Спортивний клуб «Рукопашний бій» у Чернігові. 

мистецтво

159.астаф’єва о. зберігаємо традиції, створюємо майбутнє : до 
110-річчя Чернігівської музичної школи № 1 ім. с. в. вільконського / 
ольга астаф’єва // деснян. правда. – 2018. – 26 квіт. – с. 5.

160.Єлісєєва М. «десняночка» відзвітувала про успіхи / марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 23 трав. – с. 14.

Відбувся сольний концерт одного з найстаріших танцювальних 
колективів міста – ансамблю «Десняночка».

161.карась С. весна прийшла! / сергій карась // деснян. правда. – 
2018. – 29 берез. – с. 5.

Чернігівська обласна організація Національної спілки художників 
України презентувала виставку картин «Весняна».



162.Сидорова в. дім, де живуть творчість і любов / вікторія 
сидорова // деснян. правда. – 2018. – 20 груд. – с. 1, 4.

Арт-студія «Колібрі» у Чернігові.

163.Щербонос в. «поліські дзвіночки» весь світ зчарували / василь 
Щербонос // Чернігівщина. – 2018. – 6 верес. – с. 15.

Дитячий ансамбль ударних інструментів «Поліські дзвіночки».

Фестивалі

164.Гільов І. сто пар усмішок на «CheTwinsFest» / ігор гільов // 
деснян. правда. – 2018. – 9 серп. – с. 5.

У Чернігові відбувся фестиваль двійнят – «День подвійної радості».

165.«Зеленая сцена»: новый сезон, новый формат, новые ожида-
ния // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 24 мая. – с. 16.

Відомий чернігівський фестиваль предстане у новому форматі.
166.лозовая Ю. «козе» пять лет! Чем запомнился фольклорный 

фестиваль в этом году? / юлия лозовая // Чернигов. новости: семь 
дней. – 2018. – 18 янв. – с. 16-17. 

167.Ясний а. європейські вікінги гостювали у Чернігові / андрій 
ясний // Чернігівщина. – 2018. – 20 верес. – с. 15.

ІІІ Чернігівський історичний фестиваль.

Чернігівська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені в.г.короленка

 168.а добра пам’ять житиме // деснян. правда. – 2018. –                                        
24 трав. – с. 5.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка на засіданні клубу «Краєзнавець» 
відбувся літературний вечір «Лишаючи свій слід» з нагоди 80-річчя від 
дня народження Станіслава Реп’яха.

169.адруг в. «цей невгамовний карнабед…» / віталій адруг // 
деснянка. – 2018. – 26 квіт. – с. 8.

У читальному залі ЧОУНБ імені В.Г.Короленка відбулося спільне 
засідання членів клубу «Шанувальники старого Чернігова» та читачів 
бібліотеки на тему: «Андрій Карнабед: життя, творчість, пам’ятки».
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170.аліференко І. «дякуємо всім, хто нині допомагає нашій 
бібліотеці» / інна аліференко ; спілкувався сергій дзюба // деснян. 
правда. – 2018. – 12 лип. – с. 4.

Про порятунок фонду ЧОУНБ імені В.Г.Короленка, постраждалого 
під час зливи. 

171.Бібліотека ім. короленка показала свої рідкісні та цінні 
видання // світ-інфо. – 2018. – 18 жовт. – с. 12.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка показали виставку «100+» – рідкісних 
та цінних видань зі своїх фондів. 

172.Галета л. гори книжок та підшивок рятують гармати і добрі 
люди / лариса галета // деснянка. – 2018. – 19 лип. – с. 4.

Заходи з рятування постраждалого під час зливи фонду ЧОУНБ 
імені В.Г.Короленка. 

173.Гільов І. особливий фотопогляд на світ / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2018. – 8 лют. – с. 4.

Чернігівська обласна організація Національної спілки 
фотохудожників України представила у ЧОУНБ імені В.Г.Короленка 
звітну виставку.

174.Єлісєєва М. бібліоніч – містично, позитивно і дуже креатив-
но / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 7 лют. – с. 15.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка відбувся цікавий захід – «Бібліоніч у 
колі літературних героїв».

175.квітницький С. вийшли книги володимира кашки та юрія 
ананка / сергій квітницький // деснян. правда. – 2018. – 4 січ. – с. 4.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка відбулася презентація книг 
Володимира Кашки «Час плоду» та Юрія Ананка «Книга радости».

176.квітницький С. «він був добрим, наскільки може бути доброю 
людина» / сергій квітницький // деснян. правда. – 2018. – 15 лют. – с. 7.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка відбувся вечір пам’яті українського 
письменника, журналіста та краєзнавця Віталія Леуса.

177.квітницький С. на честь видатного українця леоніда глі- 
бова / сергій квітницький // деснян. правда. – 2018. – 8 берез. – с. 5.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка урочисто нагородили лауреатів 
цьогорічної літературної премії імені Леоніда Глібова.
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178.квітницький С. як щиро і світло пливе час для миколи 
будлянського… / сергій квітницький // деснян. правда. – 2018. –             
15 лют. – с. 7.

В  ЧОУНБ імені В. Г.Короленка відбулася презентація книг письменни-
ка, публіциста, журналіста, краєзнавця Миколи Будлянського.

179.Поліщук Т. леонід терехович. повернення / таїсія поліщук // 
деснянка. – 2018. – 12 квіт. – с. 8.

У ЧОУНБ імені В.Г.Короленка презентували збірку віршів «…До 
правди незалежного життя» Леоніда Тереховича.

180.Скрипка к. «там, де серце моє…» / катерина скрипка // 
деснян. правда. – 2018. – 24 трав. – с. 3. 

Галерея «Фотомистецтво» (Мінськ, Білорусь) у партнерстві 
з чернігівським фотоклубом «Прекрасне поруч» і ЧОУНБ імені 
В.Г.Короленка презентув виставку ландшафтної фотографії мінського 
фотохудожника  Костянтина Мельника.

Чернігівська міська цбс

181.валентина мастєрова: «коли я писала «сучу дочку», мені було 
неймовірно важко» // світ-інфо. – 2018. – 16 серп. – с. 15.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася творча зустріч із 
відомою письменницею та журналісткою Валентиною Мастєровою.

182.валентина мастєрова, яка служить правді // деснян.                  
правда. – 2018. – 2 серп. – с. 4.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася творча зустріч із 
відомою письменницею та журналісткою Валентиною Мастєровою. 

183.«відступник» – роман-подорож у минуле / підгот. марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 24 жовт. – с. 15.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася презентація роману 
коропського письменника Володимира Ворони «Відступник».

184.дзюба С. відкрили міні-музей олександра довженка в 
Чернігові / сергій дзюба // деснян. правда. – 2018. – 20 верес. – с. 5.

Музей відкрито у ЧЦМБ для дітей імені О.П.Довженка.

185.Єлісєєва М. восьма збірка поезій олени мамчич / марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 28 листоп. – с. 14.
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У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася презентація восьмої 
збірки поезій «Амплітуда любові» Олени Мамчич.

186.Єлісєєва М. «Жива книга» з володимиром вукстою / марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 19 груд. – с. 15.

Зустріч у ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського з відомим мандрівником, 
експертом із виживання в екстремальних умовах, автором багатьох 
методик Володимиром Вукстою (Голтісом).

187.Єлісєєва М. «літературна корчма» запрошувала до 
«бібліотечного бульвару» / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 
29 серп. – с. 15.

До Дня Державного прапора та Дня Незалежності України 
працівники ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського підготували ряд заходів.

188.Єлісєєва М. літературний конкурс «книга року – 2017» назвав 
лауреатів / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 30 трав. – с. 15.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулося нагородження 
лауреатів та переможців конкурсу.

189.Єлісєєва М. літнє дозвілля від бібліотеки м. коцюбинського / 
марта єлісєєва // Чернігів. відомості. – 2018. – 27 черв. – с. 15.

Бібліотечний бульвар на подвір’ї ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського.

190.Гільов І. «залізна гра» в бібліотеці / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2018. – 19 лип. – с. 2.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася презентація 
фотовиставки білоруських фотохудожників «Залізна гра» за мотивами 
Грюнвальдської битви.

191.каким был Чернигов 100 лет назад? // Чернигов. новости: семь 
дней. – 2018. – 1 февр. – с. 8.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського Олександр Ясенчук презентував 
нову книгу «Чернігів часів Української революції».

192.квітницький С. книжки українською, чеською, білорусь-
кою… / сергій квітницький // деснян. правда. – 2018. – 1 берез. – с. 7.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася презентація нових 
книжок: Віталія Леуса «Долі конем не об’їдеш», Тетяни і Сергія Дзюб 
«Дощ із твоїми очима», «Місто Зима» та Петра Антоненка «Стріла».



193.квітницький С. «як подружитися з Часом?» / сергій 
квітницький // деснян. правда. – 2018. – 23 серп. – с. 7.

У ЧЦМБ для дітей імені О.П. Довженка презентували книжку казок 
та оповідань Людмили Шутько.

194.книга «стріла» редактора нашої газети висунута на конкурс 
«книга року» // світ-інфо. – 2018. – 15 берез. – с. 15.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського Петро Антоненко представив 
свою книгу «Стріла». 

195.куннова о. «знайомтесь – литва!» / олена куннова // деснян. 
правда. – 2018. – 21 черв. – с. 4.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського у межах співпраці з фотоклубом 
«Прекрасне поруч» Київський фотоклуб «9×12» презентував 
фотовиставку «Знайомтесь – Литва!»

196.курико в. Фінансувати чи не фінансувати: чим живуть міські 
бібліотеки / віра курико // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 7 
марта. – с. 4.

Про Чернігівську МЦБС.

197.Мороз о. коли книги оживають / ольга мороз // деснянка. – 
2018. – 20 груд. – с. 14.

Гостем проекту «Жива книга» Майстерні життєтворчості,  що 
функціонує на базі Чернігівської МЦБС, був психолог Михайло Йовенко.

198.Перша книжкова толока у Чернігові // Чернигов. новости: 
семь дней. – 2018. – 18 окт. – с. 12.

Книжкові локації літературного фестивалю  «Покровська книж-
кова толока» у  ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського та ЧЦМБ для дітей 
імені О.П.Довженка.

199.Тугучов в. які голоси у весни? / владислав тугучов ; розмовляла 
олена куннова // деснян правда. – 2018. – 3 трав. – с. 7, 8.

Відвідувач бібліотечного фотоклубу презентував у ЧЦМБ імені 
М.М.Коцюбинського персональну фотовиставку «Птахи Чернігів-
щини».

200.Фтомова І. бранець десни і слова / інеса Фтомова // деснян. 
правда. – 2018. – 25 жовт. – с. 8.

У ЧЦМБ імені М.М.Коцюбинського відбулася презентація роману 
Володимира Ворони «Відступник». 
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муЗеї

201.Гільов І. з Черніговом не розлучався… / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2018. – 30 серп. – с. 5.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана відбулося відкриття персональної  
виставки заслуженого художника України Андрія Мордовця.

202.Гільов І. сувеніри та картини від Федорченко людмили, або 
творчість рятує / ігор гільов // деснян. правда. – 2018. – 8 берез. – с. 7.

Виставка мистецьких робіт «Вас вітає Алея майстрів Чернігова» 
у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
М.М.Коцюбинського.

203.Гончаренко о. білоруський поет михась позняков завітав до 
Чернігова / олег гончаренко // укр. літ. газ. – 2018. – 4 трав. – с. 11.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
М.М.Коцюбинського відбулася презентація книжки віршів «Тепло 
ромашкової завії» видатного білоруського поета Михася Познякова.

204.Гордієнко о. стрітенські поетичні читання у Чернігові / 
олекса гордієнко // літ. україна. – 2018. – 22 лют. – с. 2.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
М.М.Коцюбинського відбулися перші Стрітенські поетичні читання.

205.Єлісєєва М. йому лише 80 / марта єлісєєва // Чернігів.               
відом. – 2018. – 11 квіт. – с. 15.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана презентували персональну виставку 
народного художника України Володимира Ємця.

206.Єлісєєва М. найкращий із світів інни буглак / марта єлі-       
сєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 28 лют. – с. 16.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана відкрилася фотовиставка Інни Буглак 
«Optimus Mundus – Кращий із світів».

207.Єлісєєва М. «останній гетьман. незавершена подорож» / 
марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 5 груд. – с. 15.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана було презентовано проект, присвячений 
творцю української державності Павлу Скоропадському.

208.Єлісєєва М. Художньому музею – 35 / марта єлісєєва // 
Чернігів. відом. – 2018. – 17 жовт. – с. 15.

ЧОХМ імені Г.П.Галагана відсвяткував своє 35-річчя.
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209.Єлісєєва М. Чернігівці провели ніч у музеї / марта єлісєєва // 
Чернігів. відом. – 2018. – 23 берез. – с. 15.

Міжнародна акція «Ніч у музеї».

210.Єлісєєва М. Чорно-біла і кольорова україна / марта єлі-       
сєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 24 січ. – с. 15.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана відкрили фотовиставку Василя 
Катімана та Юрія Хромушина, присвячену Дню Соборності України.

211.ковалець Я. бойова вишиванка миколи попудренка / яків 
ковалець // деснян. правда. – 2018. – 15 лют. – с. 4.

У ЧІМ імені В.В.Тарновського експонується вишиванка Миколи 
Попудренка.

212.липлянский а. нам нужно больше музеев! / андрей 
липлянский // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 1 февр. – с. 8-9.

Чернігів має потребу у збільшенні музейних майданчиків.

213.Мусієнко р. скрипка, акварелі та боса розхристана яблуня / 
ростислав мусієнко // деснян. правда. – 2018. – 24 трав. – с. 5.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
М.М.Коцюбинського відбулася презентація книги Валентини Громової 
«Автобіографія душі».

214.Парадоксальні картини володимира матвєйцева / підгот.     
м. єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 28 лют. – с. 15.

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 
М.М.Коцюбинського відкрилася персональна виставка відомого 
чернігівського художника. 

215.Шапошніков д. музей історії Чернігова. ідея ще жива? / денис 
Шапошніков // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 23 авг. – с. 8-9.

216.Щаслива доля анатолія Шкурка // деснян. правда. – 2018. –     
5 лип. – с. 2.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана відбулося відкриття персональної 
виставки живопису народного художника Анатолія Шкурка.

217.Ювілейна «точку зору» віктора кошмала // гарт. – 2018. –          
16 серп. – с. 16.

У ЧОХМ імені Г.П.Галагана з нагоди 65-річного ювілею відомий 
чернігівський фотограф Віктор Кошмал презентував фотовиставку 
«Точка зору».
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наіЗ «Чернігів стародавній»

218.врятована спадщина: картини леоніда могучова знову у 
Чернігові // світ-інфо. – 2018. – 20 верес. – с. 4.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася унікальна виставка 
творів Леоніда Могучова «Спадщина». 

219.Гільов І. безцінні артефакти / ігор гільов // деснян. правда. – 
2018. – 8 лют. – с. 3.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася виставка археологічних 
знахідок, виявлених пошуковими експедиціями у 2014-2017 рр.

220.Гільов І. коловрат і дерево життя / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2018. – 1 січ. – с. 2.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» представлено персональну виставку 
історично-сакрального та філософського-академічного живопису 
«Сучасна «Повість временних літ» у живописі Андрія Коваленка.

221.Єлісєєва М. «заради майбутнього» марини соченко / марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 29 серп. – с. 15.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася виставка відомої 
сучасної художниці.

222.Єлісєєва М. оксана Фурса: я хочу поділитися своєю душею / 
марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 18 лип. – с. 15.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» презентувала свою виставку 
українська художниця Оксана Фурса.

223.Єлісєєва М. справжній скарб леоніда могучова / марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 12 верес. – с. 15.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася виставка відомого 
чернігівського художника.

224.Назаренко в. археологи підтвердили: Чернігів – одне з 
найдревніших міст європи / віталій назаренко // Чернігівщина. –    
2018. – 15 лют. – с. 8.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» презентували експозицію 
археологічних знахідок.

225.руденок в. історія освіти на Чернігівщині : виставка з колекції 
володимира руденка / володимир руденок // світ-інфо. – 2018. –                     
20 верес. – с. 14.
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У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрито виставку з приватної 
колекції Володимира Руденка «Історія освіти на Чернігівщині у ХІХ– 
ХХ ст.»

226.у чернігові презентували понад 70 корон із різних куточків 
світу / підгот. марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 28 лют. – с. 15.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася виставка «Корони 
світу», на якій представлені зразки головних уборів, що належали 
титулованим та коронованим особам різних країн світу.

227.чепурний в. на виставці представили багато несподіваних 
речей / василь Чепурний // голос україни. – 2018. – 13 листоп. – с. 6.

У НАІЗ «Чернігів стародавній» відкрилася виставка, присвячена 
100-річчю завершення Першої світової війни.

Чернігів театральний

228.Гольцов в. універсальний актор : театральний Чернігів 
сьогодні важко уявити без зірки молодіжного театру олексія биша / 
віталій гольцов // день. – 2018. – 3-4 серп. – с. 23.

229.Єлісєєва М. міжнародний фестиваль «санич» набирає обер-
тів / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 5 груд. – с. 15.

Втретє в Чернігові проходив міжнародний фестиваль аматор-
ського театрального мистецтва «Санич», названий на честь 
Олександра Норова.

230.Єлісєєва М. на сцені молодіжного – «бравий вояка Швейк» / 
марта єлісєєва // Чернігів відом. – 2018. – 19 верес. – с. 15.

Відкриття нового XXXIV театрального сезону у Чернігівському 
молодіжному театрі.

231.Єлісєєва М. Чернігівські театри на перших сходинках 
п’єдесталу // марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 5 груд. – с. 15.

Дві вистави двох чернігівських театрів стали переможцями 
Першого всеукраїнського фестивалю-премії «Гра/Gra», заснованого 
Національною спілкою театральних діячів України.

232.кравченко Т. геннадий касьянов умер 65-летним, 12 августа, 
в своей квартире. стало плохо с сердцем / тамара кравченко //                    
весть. – 2018. – 16 авг. – с. 2.

Помер художній керівник та один із засновників Чернігівського 
молодіжного театру Геннадій Касьянов.
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233.липківська а. Чернігів – театральна столиця 2018 року! / анна 
липківська // день. – 2018. – 28-29 груд. – с. 23.

234.Міненко р. осінній мистецький подарунок – «слов’янські 
театральні зустрічі» / раїса міненко // деснян. правда. – 2018. –                              
25 жовт. – с. 14. 

У Чернігівському обласному українському академічному музично-
драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбулося відкриття XXVI 
міжнародного фестивалю.

235.Міненко р. «Чернігівське відлуння – 3» стартувало / раїса 
міненко // деснян. правда. – 2018. – 14 черв. – с. 5.

У Чернігівському обласному українському академічному музично-
драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відкрився міжнародний 
фестиваль моновистав «Чернігівське відлуння».

236.Молодіжний театр чи синагога? : кому бути в будівлі на вулиці 
родимцева, 4? // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 9 авг. – с. 7.

237.олтаржевська л. пригоди французів в україні : чернігівський 
«вій» спричинив справжній фурор на фестивалі «мельпомена             
таврії» / людмила олтаржевська // україна молода. – 2018. –                                                             
30 трав. – с. 12.

Вистава Чернігівського обласного українського академічного 
музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

238.Пархоменко л. а що вам снилося напередодні святого 
миколая? / людмила пархоменко // деснян. правда. – 2018. –                                   
20 груд. – с. 7.

«Дивний сон напередодні свята» – нова вистава Чернігівського 
молодіжного театру.

239.Пархоменко л. ніжне собаче серце і заплутана душа 
Шарикова… / людмила пархоменко // деснян. правда. – 2018. –                      
5 квіт. – с. 5.

«Собаче серце» М. Булгакова у Чернігівському молодіжному театрі.
240.Пархоменко л. те, що ви створили, ніколи не мине… / 

людмила пархоменко // деснян. правда. – 2018. – 16 серп. – с. 1.
Не стало режисера, директора та художнього керівника 

Чернігівського молодіжного театру Геннадія Касьянова.
241.Посполітак Є. три велетні грудневих вечорів / єлізавета 

посполітак // деснян. правда. – 2018. – 13 груд. – с. 4.
35



Завершився фестиваль «Грудневі театральні вечори» у 
Чернігівському молодіжному театрі.

242.Таємниця усмішки бравого вояки Швейка – на сцені 
Чернігівського молодіжного театру // деснян. правда. – 2018. –                        
20 верес. – с. 1, 5.

Відкриття нового XXXIV театрального сезону.

діяЧі культури і мистецтв

243.акімочкіна о. «магія часу» олексія какала / ольга акімоч-
кіна // деснян. правда. – 2018. – 28 черв. – с. 2.

244.Боднарук Ж. Жанна боднарук: «вірю, що україна таки заживе 
слави у світі як вільна, мирна і багата держава» / Жанна боднарук ; 
спілкувався сергій гайдук // деснянка. – 2018. – 4 січ. – с. 1, 9.

245.Брей о. майстер, який нікого не залишає байдужим / 
олександр брей // деснян. правда. – 2018. – 1 лют. – с. 5.

27 січня 2018 року виповнилося 70 років відтоді, як народився 
відомий чернігівський художник Євген Кріп.

246.Гаркуша а. Хранителі пам’яті / алла гаркуша // деснян.    
правда. – 2018. – 1 берез. – с. 8.

Археолог, художник, історик мистецтва Микола Макаренко та 
архітектор-реставратор Петро Барановський. 

247.Гільов І. «кращий майстер серед музикантів, кращий музика 
серед майстрів» / ігор гільов // деснян. правда. – 2018. – 26 квіт. – с. 5.

Про майстра народних інструментів Олександра Шльончика.

248.Гільов І. «наша муза – ангеліна…» / ігор гільов // деснян. 
правда. – 2018. – 26 лип. – с. 5.

Засновниця баянного руху на Чернігівщині, викладач-методист 
Чернігівського музичного училища імені Л.М.Ревуцького, кавалер ор-
дена княгині Ольги ІІІ ступеня, заслужений працівник культури                  
Ангеліна Стрига.

249.Гільов І. оригінальний та невгамовний дмитро обєдніков / 
ігор гільов // деснян. правда. – 2018. – 19 лип. – с. 4.

Головний режисер, артист Чернігівського обласного філармонійного 
центру фестивалів та концертних програм.
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250.Гільов І. Чи можна тому довірять, що кошмалу 65?! / ігор 
гільов // деснян. правда. – 2018. – 16 серп. – с. 8.

Відомому чернігівському фотографу Віктору Кошмалу виповнилося 
65 років.

251.Єлісєєва М. дмитро обєдніков: сьогодні глядача необхідно 
дивувати / марта єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 8 трав. – с. 15.

Нові роботи, плани, творчі ідеї головного режисера, артиста 
Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та 
концертних програм.

252.Єлісєєва М. невгамовний фотограф : [віктор кошмал] / марта 
єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 15 серп. – с. 15.

253.курико в. іван марчук: україна народжує найбільші таланти, 
але не дбає про них : «геній сучасності» привозив виставку до Черніго-
ва / віра курико // Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 6 сент. –   с. 5.

254.Мусієнко р. світи і всесвіт євгена кріпа / ростислав мусієн-
ко // деснян. правда. – 2018. – 8 лют. – с. 5.

255.Прищепа о. співучі сестри / олексій прищепа // гарт. –              
2018. – 20 верес. – с. 16.

Тетяна та Інна Чабан.

256.Федосенко Н. вручено премії імені михайла коцюбинського / 
наталія Федосенко // гарт. – 2018. – 20 верес. – с. 8.

Лауреатами стали: Євген Постульга, Ростислав Мусієнко, 
Володимир Кузьменко, Надія Мартиненко та Олексій Биш.

черНІГІв лІТераТурНИй

257.визначено лауреатів літературної премії імені леоніда глібова 
за 2018 рік / михась ткач // деснян. правда. – 2018. – 1 берез. – с. 2.

Лауреатами стали: Олена Мамчич, Олег Гончаренко, Микола 
Будлянський, Олександр Сенчик та Володимир Гришин.

258.войток Г. містика навколо поетичної місії дмитра іванова / 
григорій войток // Чернігівщина. – 2018. – 6 груд. – с. 7.

259.Гончаренко о. тетяна і сергій дзюби отримали міжнародну 
нагороду імені джека лондона в сШа / олег гончаренко // Чернігівщи-
на. – 2018. – 12 лип. – с. 7.
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260.Гончаренко о. українці – лауреати міжнародної премії імені 
антуана де сент-екзюпері : [сергій та тетяна дзюби] / олег гончарен-
ко // деснян. правда. – 2018. – 4 січ. – с. 4.

261.Грабал М. книга поетів із Чернігова вийшла в Чехії / мілан 
грабал // деснян. правда. – 2018. – 15 лют. – с. 5.

У чеському видавництві побачила світ нова книжка Сергія і Тетяни 
Дзюб «Дощ із твоїми очима».

262.дзюба С. краса душі олени мамчич / сергій дзюба // деснян. 
правда. – 2018. – 27 груд. – с. 15.

263.дзюба С. як ми зі станіславом реп’яхом до івана кошелівця 
їздили / сергій дзюба // деснян. правда. – 2018. – 9 трав. – с. 7.

264.«квіткові намистинки» для малечі // Чернігів. відом. – 2018. – 
10 січ. – с. 15.

Про нову книгу Маргарити Бордонос.

265.квітницький С. віталій леус: «серцю не накажеш» / сергій 
квітницький // деснян. правда. – 2018. – 31 трав. – с. 5.

Посмертна книга прози відомого чернігівського письменника.

266.курико в. кохання класика : фільм про михайла 
коцюбинського; коли його покажуть і як це було / віра курико // 
Чернигов. новости: семь дней. – 2018. – 22 марта. – с. 13.

267.Мусієнко р. виміри часу : на легендарній болдиній горі 
громадськість Чернігова провела мітинг-реквієм, присвячений 
105-м роковинам з дня відходу до вічності михайла коцюбинського / 
ростислав мусієнко // гарт. – 2018. – 10 трав. – с. 4.

268.Савчин Я. лауреати міжнародного літературного конкурсу 
імені де рішельє за 2018 рік / ярослав савчин // Чернігівщина. –                     
2018. – 4 жовт. – с. 15.

Серед лауреатів Тетяна та Сергій Дзюби.

269.Савчин Я. тетяні дзюбі вручили нагороду в казахстані / 
сергій дзюба // Чернігівщина. – 2018. – 25 жовт. – с. 15.

Срібна медаль аль-Фарабі.
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270.Сергій дзюба: «Хто для мене взірець? василь стус і микола 
лукаш» / сергій дзюба ; спілкувалася наталія прокопчук // укр. літ. 
газ. – 2018. – 7 верес. – с. 8-9.

271.Слапчук в. «душа на обличчі» / василь слапчук // деснян. 
правда. – 2018 – 14 черв. – с. 5.

Казковий роман «Душа на обличчі. Нові пригоди Кракатунчика та 
його друзів» Сергія Дзюби побачив світ у Казахстані та Канаді.

 

СкорочеННЯ

наіз «Чернігів стародавній» - національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»
Чмцбс - Чернігівська міська централізована бібліотечна система
Чцмб імені м.м.коцюбинського - Чернігівська центральна міська 
бібліотека імені м.м.коцюбинського
Чім імені в.в.тарновського - Чернігівський історичний музей імені 
в.в.тарновського
Чоунб імені в.г.короленка - Чернігівська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені в.г.короленка
ЧоХм імені г.п.галагана - Чернігівський обласний художній музей 
імені г.п.галагана
Чцмб для дітей імені о.п.довженка - Чернігівська центральна міська 
бібліотека імені о.п.довженка
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