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Триває передплата 
на нашу газету на 2019 рік
Ціна — найнижча і незмінна: 10 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Долучайте нових читачів

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 
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Підсумки виборів 
Президента України

Центральна виборча комісія встановила, що в дру-
гому турі виборів, 21 квітня, переміг Володимир Зе-
ленський, який набрав 73,22% голосів виборців, що 
взяли участь у голосуванні. Петро Порошенко набрав 
24,45% голосів. 2,31% бюлетенів визнано недійсними.

Зеленський переміг у всіх областях України, крім 
Львівської, де попереду був Порошенко. В Чернігів-
ській області Зеленський набрав 77,80 % голосів, По-
рошенко — 19,99 %. 

Закон про державну українську 
мову нарешті ухвалено!

Верховна Рада України швидко, по завершенні 
президентських виборів, ухвалила закон про мову, 
який розглядала два місяці. Закон № 5670-д «Про 
забезпечення функціонування української мови як 
державної», який у першому читанні розглянули ще 
восени, і в другому почали розглядати наприкінці лю-
того, 25 квітня Рада ухвалила більшість у 278 парла-
ментарів.

Закон закріплює, що єдиною державною (офіцій-
ною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова 
для органів державної влади і спілкування у публічній 
сфері на всій території держави. 

Закон зобов’язує всіх посадовців володіти держав-
ною мовою та застосовувати її при виконанні службо-
вих обов’язків. Також винятково державна мова має 
використовуватися в освітній сфері і трудових відно-
синах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у 
публічних заходах, рекламі та в інших сферах.

Дія цього закону не поширюється на сферу приват-
ного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його 
опублікування, а ряд положень набувають чинності 
значно пізніше, насамперед, передбачено поступовий 
перехід на державну мову у сфері медіа, видання і по-
ширення книг, ряді інших моментів. 

Тепер головне — добитися виконання закону. 
Адже і в попередньому нашому законодавстві були 
чіткі норми щодо спілкування державною мовою 
у всіх державних установах і закладах, зокрема в 
культурі, освіті. Наскільки вони виконувалися — ви 
знаєте самі. 

Народився 25 січня 1978 року в міс-
ті Кривий Ріг Дніпропетровської області 
у єврейській сім'ї. Батько Олександр Се-
менович Зеленський (1947 р. н.) — мате-
матик, програміст, доктор технічних наук, 
професор, завкафедри інформатики та 
інформаційних технологій Криворізького 
економічного інституту, мати Римма Во-
лодимирівна Зеленська (1950 р. н.) пра-
цювала інженером.

Юридичну освіту Володимир здобув 
у Криворізькому економічному інститу-
ті Київського економічного університету 
ім. Гетьмана. За фахом працював лише 2 
місяці практики. 

У студентські роки захопився КВН, 
створив театр мініатюр. У 1997 році взяв 
участь у створенні команди «95-й квар-
тал», одної з найяскравіших в історії КВН. 
Володимир Зеленський став у ній капі-
таном, актором, автором більшості но-

мерів. Наприкінці 2003 року телеканал 
«1+1» запропонував «95-му кварталу» по-
стійну програму. 

У 2005 році на телеканалі «Інтер» 
стартувало телешоу «Вечірній квартал», 
ідеологом, автором, режисером і провід-
ним актором якого став Володимир Зе-
ленський. Певний час Зеленський був ге-
неральним продюсером цього популяр-
ного телеканалу. 

А команда «95-й квартал» перерос-
ла у «Студію Квартал-95», власниками 
якої є Володимир Зеленський, Борис 
й Сергій Шефір. Студія випускає кіль-
ка проектів («Вечірній квартал», «Бій-
цівський клуб», «Україно, вставай»), 
пише сценарії для телепередач («Піс-
ня року», «Полундра»), мюзиклів («За 
двома зайцями», «Три мушкетери», 
«Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї»), 
фільмів.

У складі сту-
дії «Студію Квар-
тал-95» Зелен-
ський давав во-
лонтерські кон-
церти в АТО та 
жертвував ко-
шти на потреби 
АТО. За фінансо-
ву допомогу українській армії проти ньо-
го у Росії порушено кримінальну справу у 
2015 році.

У квітні 2019 року Зеленський по-
чав процедуру виходу з бізнесу в «Студії 
Квартал 95». 

Володимир Зеленський одружений 
з авторкою команди «95 квартал» Оле-
ною Кияшко, з якою зустрічався кілька 
років. У 2004 році у подружжя народила-
ся донька Олександра, у 2013 році — син 
Кирило.

Ф е н о м е н а л ь н а , 
тому що це рекорд 
всіх 7-ми наших пре-
зидентських виборів: 
майже три чверті гро-
мадян, які прийшли го-
лосувати, віддали го-
лоси за переможця. А 
ще тому, що це був фе-
номен нашого суспіль-
но-політичного життя 
— на виборах балоту-
вався і переміг актор, 
організатор шоу-біз-
несу, наймолодший 
з досі обраних глав 
держави. 

Як жити в часи 
перемін?

«Складно жити» — го-
ворили ще в Древньому 
Китаї. В принципі, вибір на 
заключному етапі виборів 
був хоч і несподіваний, і 
начебто непростий, але за 
суттю доволі зрозумілий. 
Порошенко — це продо-
вження того, що було по-
передні 5 років, а що це 
було — кожен може оці-
нювати по-своєму. Зелен-
ський — це переміни, але 
невизначені, що цілком 
зрозуміло, бо надто вже 
незвичним було це бало-
тування. 

І ось, попри потяг лю-
дей до усталеності, їх на-
стороженість щодо змін, 
величезна більшість тих, 
хто голосували, обрали 
саме переміни. Це пря-

мий наслідок не сприйнят-
тя громадянами того, що 
було в попередні 5 років, 
негативна оцінка попере-
дньої влади. 

Але є і доволі неспо-
дівана, протилежна дум-
ка, яку теж можна почути: 
«Люди голосували якраз 
проти перемін». Дово-
лі дивно, враховуючи ре-
зультат виборів. Але цю 
тезу її прихильники пояс-
нюють ось як. Люди голо-
сували проти перемін, які 
ініціювала і почала здій-
снювати влада, очолю-
вана Порошенком. Тобто, 
того, що у нас було назва-
но «реформами». З най-
більш відомих, які безпо-
середньо стосуються по-
всякденного життя, нази-
вають реформи медичну, 
пенсійну, освітню, судову, 
самоврядування (децен-
тралізацію). Їх прихильни-
ки заявляють, що всі ці ре-
форми — для блага людей, 
просто зміни — це завжди 
складно, позитивні наслід-
ки реформ проявляться не 
одразу. До того ж (суттєвий 
момент) — деякі реформи 
вимагають активності са-
мих громадян, а не звич-
ного для радянської мен-
тальності покладання на 
те, що «все за тебе зро-
бить держава». 

Ось такі міркування, 
які теж виглядають резон-
но. Що на це сказати? Чи 
то влада не зуміла донести 
до народу блага цих ре-

форм? Чи, може, не варто 
було починати їх «на хреб-
ті» людей, а забезпечити 
бодай мінімальний життє-
вий рівень населення, а не 
знижувати його і в так бід-
ній за основою масою лю-
дей країні? Чи й те, й інше. 

Але важко назвати 
«реформами» наприклад 
те, коли якраз після Май-
дану національна валюта 
держави — гривня була 
«обвалена» більш як утри-
чі! Коли в цей же 5-річний 
період влади Порошенка і 
його команди ціна на газ 
для населення була підви-
щена у 10 разів, на 1000 
%. А тепер, на фініші цього 
правління, нам «кидають» 
гучно рекламовану «зниж-
ку» на кубометр газу в 30 
копійок від майже 9-ти 
гривень, тобто на 3 %. 

Спробуйте назвати 
«реформами» те, коли за-
лізниця постійно піднімає 
тарифи на проїзд. А нато-
мість зарплата начальни-
ка Укрзалізниці зросла до 
808 тисяч гривень на мі-
сяць, або 30 тисяч дола-
рів. Це стільки, як зарпла-
та Президента Сполучених 
Штатів Америки. Подібна 
вакханалія і здирництво 
з народу — і щодо зарп-
лат в Укравтодорі, Укрпо-
шті, а в Нафтогазі взагалі 
зарплата на мільйони. І це 
державні компанії. Як тоді 
люди мали ставитися до 
таких «реформ», відтак до 
такої влади?

А зараз про кілька уро-
ків виборчої кампанії. 

«Монополія 
на патріотизм»
В останні дні виборів, 

у день голосування та й 
по сьогодні по вулицях 
і площах країни коман-
да Порошенка вистави-
ла такий білборд: «Голо-
вне — не втратити краї-
ну». Підтекст цього гасла 
очевидний: не займайте, 
не руште, не переобирай-
те діючого Президента, 
бо пропаде країна. Цією 
тезою аж кишіли тексти 
прихильників Порошен-
ка в Інтернеті, де дохо-
дило до гарячки: мовляв, 
оберете Зеленського — в 
понеділок після виборів 
буде мало не кінець світу, 
принаймні кінець Україн-
ської держави. 

Ця філософія стара 
як світ. Принаймні, ще 
400 років тому один ко-
роль Франції заявив (і це 
вже стало афоризмом): 
«Держава — це я», варі-
ант — «Франція — це я». 
Ну, в середньовіччя, при 
феодалізмі, монарх міг 
заявити таке, бо й мен-
тальність суспільства 
була відповідна: держа-
ва — мало не приват-
на власність короля, як і 
його піддані. Але торочи-
ти таке у ХХІ столітті, 
у демократичній 
республіці…

«Перемін!»
Феноменальна перемога Володимира Зеленського на президентських виборах

Новообраний Президент України 
Зеленський Володимир Олександрович
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Бліц-інформ

Спортивна ппанорама

Вибори в об’єднаних 
територіальних громадах
На 30 червня Центральна виборча ко-

місія призначила дату перших виборів у но-
востворених ОТГ. Вони б мали відбутися у 
грудні, але перенесені через введення во-
єнного стану, а потім почалася президент-
ська виборча кампанія. 

Нині пройдуть вибори і в 6-ти ОТГ Чер-
нігівщини: це Киїнська, Новобілоуська, 
Хмільницька, Озерянська, Борзнянська, 
Вихвостівська. 

Також 30 червня пройдуть додаткові 
вибори у 5-ти раніше створених громадах, 
до яких приєдналися інші населені пункти. 
Це Любецька, Михайло-Коцюбинська, Дес-
нянська, Гончарівська, Вертіївська.

Поляки запрошують 
до співпраці Батурин
На сесії міської ради гміни Бжостек 

(Підкарпатське воєводство, Польща) депу-
тати одноголосно висловилися за укладен-
ня угоди про співпрацю з Батуринською те-
риторіальною громадою (Чернігівська об-
ласть, Україна). Йдеться про обмін досві-
дом управління, у сферах культури, освіти, 
інші напрями. У травні чекаємо гостей з 
Польщі на Чернігівщині.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним 

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського  благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати на картку 
«Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олександра: 
4149 6258 1049 1173.

Дякуємо 
за благодійну допомогу
Напередодні Великодня Чернігівський 

культурно-мистецький центр «Інтермеццо» 
відправив більше 600 кілограмів одягу та 
іграшок для потреб людей у прифронтових 
територіях.

Подяка за надані речі таким організа-
ціям і громадянам: Суспільна служба Укра-
їни (м. Торонто, Канада), благодійна органі-
зація «Люба, Лорр Україна» (Франція), бла-
годійна ініціатива parcels from vancouver to 
ukraine: the yellow and blue line of warmth 
(Канада), Гліб Комарчук ( Білорусь), Ірина 
Саломаха, також дякуємо всім чернігів-
цям, які надали таку допомогу. Відправлен-
ня було зроблено за кошти «Інтермеццо» та 
мецената з м. Городні, за сприяння Олек-
сандра Бабіча.

Також завдяки допомозі ФОП Купрієць 
Ірини Володимирівни та Світлани Федоро-
вої дітки зі Сновська та родини загиблих 
учасників російсько-української війни, ро-
дини, що потребують допомоги, отримали 
безкоштовно класні джинси для підлітків. 
Дякую! Окрема подяка Олегу Хасенку за 
транспорт.

Олександр ЯСЕНЧУК, КМЦ «Інтермеццо»

Туристичний сезон 
в Чернігові відкрито
Відкриття відбулося 30 квітня, програ-

ма була надзвичайно насичена. У програмі 
були відкриття Туристично-інформаційного 
центру, загальноукраїнський форум фахів-
ців туристичної галузі, святкування на Цен-
тральній алеї, де почав сезон міський про-
ект «Art Avenue». Працювали Алея майстрів, 
майстер-класи, виступали музичні етно-
гурти. Була безкоштовна вечірня екскурсія 
територією Валу.

Цікавою була і програма 1 травня — в 
центрі міста, а також в Центральному пар-
ку культури і відпочинку, де відкрило сезон 
атракціонне містечко. 

20 квітня в приміщенні ресторанного комп-
лексу «Градецький» відбулася традиційна зу-
стріч уболівальників, спортивних функціонерів і 
спортсменів національної збірної команди Укра-
їни з біатлону.

До Чернігова завітали відомі майстри біатло-
ну, серед яких олімпійські чемпіонки 2014 року 
в естафеті (Сочі) Валентина та Віта Семеренко, 
чемпіон світу 2019 року в Естерсунді (Швеція) 
Дмитро Підручний, бронзова призерка Олімпій-
ських ігор 1994 р. в Ліллехаммері (Норвегія) Ва-
лентина Цербе-Несіна з Прилук. 

Організатором заходу виступив «Клуб при-
хильників біатлону імені Андрія Дериземлі», пре-
зидент якого Людмила Шандренко і відкрила 
свято.

Присутній на зустрічі президент Федерації 
біатлону України Володимир Бринзак підвів під-
сумки року. Наголосив, що минулий сезон був 
дуже складним, адже в біатлонній збірній триває 
зміна поколінь. Тому золота медаль Дмитра Під-
ручного та «бронза» в жіночій естафеті на чемпі-
онаті світу є помітним успіхом. 

Під час зустрічі відбулося вшанування кра-
щих спортсменів сезону.

На заході було проведено благодійний аукці-
он, зібрані під час якого кошти передано дітям з 
особливими потребами.

Проходила вечірка у формі неформально-
го спілкування. На запитання автора цих рядків 
до Дмитра Підручного, чи важкою була гонка на 
чемпіонаті світу у шведському Естерсунді, в якій 
він здобув золоту медаль, чемпіон відповів, що 
всі гонки важкі по-своєму, але чемпіонська була 
надзвичайно важкою, і після перемоги відчув 
гордість за свою країну.

Наприкінці свята один із його організато-
рів – відомий український біатлоніст із Черніго-
ва Андрій Дериземля подякував присутнім за 
участь.

Учасники заходу мали змогу взяти автогра-
фи у видатних біатлоністів і сфотографуватися з 
ними на згадку.

 
Олександр МОЛИБОГА 

Чернігівщина – аграрний регіон, а 
тому попит на робочу силу для сільсько-
господарської галузі зазвичай високий.

І хоч значна частина сільгоспробіт 
носить сезонний характер, аграрні про-
фесії користуються сталим попитом у 
роботодавців області. Так, за перші три 
місяці року служба зайнятості отримала 
чимало заявок для працевлаштування в 
аграрному секторі. 

На ринку праці потрібні тракторис-
ти (понад 700 вакансій), водії автотран-
спортних засобів (понад 600 вакансій), 
дояри, тваринники, робітники фермер-
ського господарства (понад 100 вакан-
сій) та інші.

При тому, що рівень укомплектуван-
ня цих робочих місць доволі високий. По 
водіях укомплектовано майже 70% за-
явок роботодавців, стільки ж - по трак-
тористах, по тваринниках - 84 %, майже 
стільки по доярах.

Не менш важливе питання – заро-
бітна плата. Згідно інформації робото-

давців, вони готові платити тракторис-
там до 15, а то й 20 тис. грн., тваринни-
кам – до 7 тис. грн., доярам – до 8 тис. 
грн.

У службі зайнятості запевня-
ють: якщо серед зареєстрованих без-
робітних не знайдеться відповід-
них кадрів, то готові за кошти Фонду 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування на випадок без-
робіття організувати їх професійне на-
вчання на замовлення роботодавців. 
Тут налагоджена співпраця з багатьма 
навчальними закладами в області і за її 
межами. Крім того, можливе й навчан-
ня на базі Центрів професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості, 
які мають потужну навчально-виробни-
чу базу та діють в 11 областях України. 
З початку року для сільськогосподар-
ської галузі за направленням служби 
зайнятості навчалися та підвищували 
кваліфікацію близько 500 безробітних 
області.

«SVOBODA.FM» буде в радіоефірі 
на середніх хвилях

Інтернет-сайт «Високий Вал» був створений молодим чернігів-
ським журналістом Олегом Головатенком близько двох десятиліть 
тому і став з часом найбільш популярним сайтом Чернігова.

Після певного реформування і відділення «Високого Валу» в 
окремий сайт, Олег Головатенко успішно продовжує розвивати 
свою частину того медіа у форматі сайту «SVOBODA.FM». 

Водночас журналістом створена і успішно діє Телерадіокомпа-
нія SVOBODA.FM. З вересня 2016 року вона працює цілодобово в 
режимі інтернет-мовлення. А це — якісна українська музика різ-
них жанрів, розмовні програми суспільної проблематики. Також 
проекти власного виробництва: «Вечеря на Свободі», «Під приці-
лом», «Щоденник мандрівника», «Книжкова полиця».

І ось гарна новина для розвитку українського національного 
інформаційного простору. Одноголосно рішенням Національної 
ради від 18. 04. 2019 ТОВ «ТРК «SVOBODA.FM» визначено пере-
можцем на середні хвилі в Чернігові – на частоті 1,422 МГц.

Також ТОВ «ТРК «Свобода.ФМ» визначено переможцем на ФМ-
частоту 100.9 FM у місті Ічні Чернігівської області.

9 жовтня минулого року Ічня стала сумно відомою на всю Укра-
їну, неподалік, у селищі Дружба, нас складі боєприпасів Міністер-
ства оборони, сталася пожежа і вибухнули боєприпаси. То ж мов-
лення в Ічні – питання не тільки інформування, а й безпеки. 

Компанія вже провела перемовини з керівництвом міста Ічня 
щодо співпраці і створення програм власного виробництва з місце-
вим контентом і залучення до справи міської громади і журналістів.

«Спортивне сузір'я 
Чернігівщини» 

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулося пред-
ставлення четвертого випуску книги «Спортивне сузір'я 
Чернігівщини» Віктора Григоровича Берегового, члена На-
ціональної спілки журналістів України, Асоціації спортивних 
журналістів України, автора книг з військово-патріотичної, 
спортивної, краєзнавчої тематики. Книга вийшла в рамках 
проекту Національного олімпійського комітету України «Все-
українська олімпійська книга» за підтримки відділення НОК 
в Чернігівській області.

На акцію завітали відомі спортсмени і тренери області. 
В книзі розповідається про спортсменів і тренерів, які 

прославили Чернігівщину. Це, зокрема, зірки спорту Ната-
лія Лагункова, Наталія Беркут, Дмитро Митрофанов, Анато-
лій Бегоян, Петро Лобас, Андрій Дериземля та інші.

На представленні розповіли про свої досягнення Анато-
лій Бегоян, Петро Лобас, Андрій Дериземля. 

Насамкінець автор і відомі наші спортсмени Ніна Лемеш 
та Андрій Дериземля вручили комплекти книжок для бібліо-
тек міста і області.

Сергій Пирковський утретє 
став чемпіоном Європи
Богатир з Борзни виграв на чемпіонаті Європи з гирьо-

вого спорту, який проходив у Греції, три золоті медалі. У сво-
їй віковій групі і категорії ветеран виграв всі вищі нагороди. 

Чемпіону Європи 62 роки, він уродженець села Прохори, 
нині мешкає в Борзні. 

 У чемпіонаті брали участь представники 8-ми країн. 
Україну представляло 13 спортсменів, Чернігівщину – один. 
Наш спортсмен змагався серед ветеранів (вікова категорія 
60-64 роки, вага до 90 кг), виграв всі три вправи. 

Сергій Пирковський вже втретє здобув європейське золото.
Зараз він готується до чемпіонату України в Каневі, який 

відбудеться у червні. Далі – чемпіонат світу в Австралії в кін-
ці жовтня.

«Десна» 
в чемпіонаті

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 24 тур. 23 квітня, Полтава. 
«Ворскла» — «Десна» — 3:3.

Рідкісний в українському футболі матч, 
коли команді, що програвала, вдалося віді-
грати аж 3 м`ячі.

Уже на 2 хвилині гості повели в рахун-
ку: м’яч забив Михайло Сергійчук, який на 
початку року перейшов у «Десну» і якраз із 
«Ворскли». . 

Невдовзі наш півзахисник Андрій Бог-
данов з чималої відстані потужно пробив 
штрафний удар: воротар господарів не-
вдало відбив м’яч, а на добивання першим 
встиг Дмитро Хльобас. Це був третій м’яч 
у чемпіонаті вихованця київського «Ди-
намо», який торік перейшов у «Десну». До 
речі, і Дмитро раніше пограв за «Ворсклу». 
А наприкінці тайму «добив» колишніх одно-
клубників той же Михайло Сергійчук, ко-
трий після сольного виходу на ворота зро-
бив «дубль». Отже, 3:0 за один тайм в гос-
тях! Здавалося, гра зроблена. Це й підве-
ло деснянців, які розслабилися на початку 
другого тайму. Господарі також забили 
швидкий м’яч, а згодом звели матч внічию. 
Деснянцям же це буде гарним уроком. 

25 тур. 29 квітня, Київ. «Арсенал-Ки-
їв» — «Десна» — 2:0 .

Обидві команди за підсумками минуло-
го сезону пробилися до прем’єр-ліги. Але 
«Десна» взагалі тут вперше і як для дебю-
танта виступає добре: лише трохи не виста-
чило, щоб після першого етапу чемпіонату 
пробитися в першу шістку, а в другій групі 
претендує на Кубок престижу, яким наго-
родять переможця групи. В перших трьох 
турах у групі в наших були дві перемоги і 
нічия. А от «Арсенал» свого часу вже грав 
у еліті, але зараз внизу турнірної таблиці і 
прагне не завершити турнір на останньо-
му місці, адже це прямий виліт у першу лігу.

Цей матч «Десна» провела невдало, 
пропустивши обидва м’ячі вже у першому 
таймі. Атаки ж у відповідь не вдавалися.

Наша команда на виїзді грає успішно, 
навіть краще, ніж вдома. І це виявилася 
перша поразка в гостях аж з жовтня мину-
лого року, коли мінімально програли чем-
піону України «Шахтареві». 

«Десна» залишається лідером другої 
групи, але попереду ще 6 турів, так що тре-
ба грати максимально зібрано. 

Після цього 26 туру чемпіонату зага-
лом і четвертого на другому етапі, по гру-
пах, таблиця другої шістки виглядає так 
(набрано очок):

«Десна» 35
«Ворскла» 33
«Олімпік» 27
«Карпати» 25
«Арсенал-Київ» 21
«Чорноморець» 18

В наступному турі «Десна» грає вдома. 
У неділю 5 травня вона приймає на стаді-
оні ім. Гагаріна одеський «Чорноморець». 
Початок матчу о 17.00.

Стадіон ім. Гагаріна 
переходить 

у власність Чернігова
Міська рада, як новий розпо-

рядник арени, зобов’язалася піс-
ля передачі в комунальну власність 
міста стадіону (офіційна назва - ДП 
«Олімпійський навчально-спортив-
ний центр «Чернігів») використову-
вати його за цільовим призначен-
ням і не відчужувати в приватну 
власність.

А також має зберегти цей спор-
тивний об’єкт як базу олімпійської 
підготовки та забезпечити серти-
фікацію відповідно до вимог між-
народної асоціації легкоатлетичних 
федерацій.

Відповідні зобов’язання взяті 
прийнятим рішенням Чернігівської 
міської ради.

Міськрада, як ініціатор такої пе-
редачі, надала пропозиції з відпо-
відним пакетом документів до Мініс-
терства економічного розвитку і тор-
гівлі для підготовки проектів рішень 
Кабінету Міністрів України. Переда-
ча такого об’єкту здійснюється за рі-
шенням Кабміну.

Місто передало стадіон Мініс-
терству молоді та спорту в 2009 
році. Але після виходу чернігівської 
«Десни» до Української футбольної 
прем’єр-ліги міський голова В. Атро-
шенко ініціював перемовини з Мі-
ністерством з приводу повернення 
стадіону до комунальної власності 
міста.

Біатлонна вечірка в Чернігові

На ринку праці затребувані 
аграрні професії
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Бліц-інформ
Школи області в цифрах
В цьому навчальному році в області діють 508 за-

кладів загальної середньої освіти, в тому числі 1 при-
ватний.

69 % закладів розташовані в сільській місцевості.
Першого вересня до навчання приступили 95,4 тис. 

школярів, з яких 10,2 тис. першокласників. 
Серед закладів загальної середньої освіти — 23 гім-

назії та 10 ліцеїв, де навчаються 18,2 тис. учнів.
Для молоді, яка не має можливості навчатися вдень, 

працюють вечірні школи та класи при 5 денних закла-
дах, середню освіту в них здобуває 241 особа.

У закладах загальної середньої освіти працюють 
12,2 тис. вчителів.

Заклади професійно- 
технічної освіти 
В цьому навчальному році в області діють 17 закла-

дів професійної (професійно-технічної) освіти. Учнями та 
слухачами в них є понад 4300 осіб.

98% – випускники навчальних закладів, що прохо-
дять первинну професійну підготовку. Також вчаться не-
зайняте населення та працівники підприємств, які під-
вищують свою кваліфікацію або проходять професійне 
навчання.

Із числа учнів ПТУ, які проходять первинну професій-
ну підготовку, кожен п’ятий має тільки одного з батьків, 
6% – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського пі-
клування, по 2% – діти з малозабезпечених сімей, не-
благополучних сімей та особи з інвалідністю.

Майже дві третини (63%) учнів разом із професією 
здобувають повну загальну середню освіту.

Структуру навчання відбивають категорії випускни-
ків минулого року. Було випущено 2918 спеціалістів, у 
тому числі по галузях: промисловість – 35%, торгівля й 
громадське харчування – 17%, будівництво, житлово-
комунальне господарство, побутове обслуговування 
населення – 13%, транспорт – 12%, сільське господар-
ство – 11%.

На 3 місяці через реконструкцію 
перекривається вулиця 
ім. Героїв Чорнобиля
Через реконструкцію мереж водопостачання та во-

довідведення у травні—липні буде частково, поетапно 
перекриватися ця велика вулиця Чернігова, що з’єднує 
проспект Миру і вулицю ім. Рокосовського, перетинаю-
чи річку Стрижень. Тут є два тролейбусні маршрути в на-
прямі мікрорайону Бобровиця: № 10 з̀ єднує з нею ра-
йон автозаводу, № 11— Масани. 

Перший етап робіт почався від проспекту Миру до 
вул. Мстиславської. У зв'язку з чим вносяться зміни в 
роботу громадського транспорту.

Тролейбусний маршрут № 10 тимчасово скасову-
ється.

Тролейбус № 11 курсуватиме за таким маршрутом 
«вул. Незалежності — Залізничний вокзал». У напрямку 
вокзалу він їде вулицями: Незалежності — Козацька — 
проспект Миру — проспект Перемоги. В напрямку вул. 
Незалежності від вокзалу — по вулицях: проспект Пе-
ремоги — проспект Миру — Івана Мазепи — Любецька 
— Незалежності.

У зв'язку з тимчасовим скасуванням тролейбусного 
маршруту № 10 збільшено випуск тролейбусів на марш-
руті № 9.

Автобусний маршрут № 21 здійснює об'їзд пере-
критої ділянки по вулицях: Козацька — проспект Миру 
— Льотна — Мстиславська — Героїв Чорнобиля і далі 
за маршрутом.

Автобусний маршрут № 26 здійснює об'їзд пере-
критої ділянки по вулицях: проспект Миру — Льотна — 
Мстиславська — Героїв Чорнобиля і далі за маршрутом.

Допоможемо 
маленькій Альбіні
Альбіні Позняк, учениці Чернігівської школи № 4, по-

трібне пересадження нирки. Дитину направили до Наці-
ональної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, вже 
кілька місяців вона проходить там лікування, перенесла 
кілька операцій. Але їй життєво необхідне пересаджен-
ня нирки. Це дороге лікування. 

Альбінку підтримують вчителі, батьки та учні її шко-
ли, організовують благодійні заходи і збирають кошти.
Недавно провели в школі черговий благодійний ярма-
рок. Діти постійно підтримують Альбінку: надсилають їй 
вітання та малюнки.

Родина дівчинки витратила всі свої заощадження 
на підтримуючу терапію дитини. Але потрібні ще зна-
чні кошти. Всі небайдужі можуть долучитися до збору 
коштів на лікування дитини, перерахувавши будь-яку 
можливу для вас суму на рахунок: ПриватБанк: 5168 
7573 8833 3884 Позняк Оксана Михайлівна (мама). 
   Її телефон: (093)9451814.

Літературно-мистецька панорама

Рекорд у Ніжині: 
добу читали Гоголя
В університеті, що носить ім`я видатно-

го письменника, випускника закладу, 24 го-
дини поспіль читали твори Миколи Гоголя. 
110 учасників, а це студенти викладачі і всі 
бажаючі, прочитали 13 творів. Розпочина-
ли твором «Ніч перед Різдвом», а завершили 
«Мертвими душами». Завершував встанов-
лення університетського рекорду той, хто 
його і починав, — ректор університету Олек-
сандр Самойленко. 

Встановити рекорд вирішили до 210-річ-
ниці від дня народження Миколи Гоголя. В 
аудиторії, яка носить ім’я письменника, люди 
почергово читали рядки письменника, змі-
нюючи один одного кожні 15 хвилин. Вста-
новлення рекорду транслювали он-лайн на 
офіційній сторінці навчального закладу на 
Ютубі. 

Конкурс рукописів 
місцевих авторів на фініші

Термін приймання рукописів на обласний 
конкурс видання місцевих авторів спливає 8 
травня. Обрані на конкурсі книги видадуть 
коштом обласного бюджету і передадуть до 
бібліотек та навчальних закладів. На конкурс 
приймаються рукописи будь-якої тематики: 
художні, публіцистичні, наукові твори.

Для участі слід по 8 травня включно по-
дати до Департаменту інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю об-
лдержадміністрації рукопис твору в елек-
тронному вигляді разом з додатковими доку-
ментами. Щодо цього звертатися до Валерія 
Сорокіна за тел. 67-86-94 або електронною 
поштою sorokin.press@gmail.com. 

Конкурс проводиться щороку в рамках 
обласної Програми підтримки розвитку ін-
формаційної та видавничої сфер Чернігівщи-
ни на 2016–2020 роки. За підсумками кон-
курсів у 2016–2018 роках вийшли у світ 27 
книг.

Анонс
«Старовинна 

музика 
в стародавньому 

місті» 
Цей вже четвертий мис-

тецький проект триватиме 3,4 
та 5 травня. В Чернігові висту-
плять музиканти України і Ав-
стрії — виконавці української 
та європейської старовинної 
музики. 

Проект проходить щорічно 
на різних майданчиках міста. 
Він включає концертні програ-
ми, презентації просто неба, 
майстер-класи. Мета —показ 
потужного історико-культурно-
го потенціалу Чернігівського 
краю та налагодження «куль-
турних мостів» з іншими краї-
нами.

За три роки його учасники з 
Чернігова, Львова , Києва, Ав-
стрії представили кращі зразки 
європейської старовинної му-
зики XVII-XVIII століть.

Нині, як і торік, виступить 
Бернгард Гофштьоттер (Відень, 
Австрія) з концертом для ба-
рокової гітари . Цього разу в 
дуеті з сопілкаркою Боженою 
Корчинською (Львів). Вперше 
у проекті виступить бандурист, 
заслужений артист України 
Дмитро Губ’яка (Тернопіль).

Батурин у проекті 
«Мереживо. 

Літературні читання 
в містечках України»

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» та Укра-
їнський осередок Міжнародно-
го ПЕН-клубу запрошують на 
зустріч із письменниками Га-
линою Вдовиченко та Петром 
Яценком. 7 травня, 10.00, Па-
лац гетьмана України Кирила 
Розумовського. 

Можна буде поспілкуватись 
на такі цікаві теми:

Чи здатні книжки змінити 
світ?

Сучасна література ПРО-
ТИ(?) класики: що можна по-
черпнути з класики та із «суч 
літу»? 

Як зробити вивчення класи-
ки цікавим?

Чи хобі може стати роботою 
та приносити заробіток?

Чи потрібно перевтілитись 
у дитину, щоб написати дитячу 
книжку?

Галина Вдовиченко (нар. 
1959 р.) – письменниця, автор-
ка понад 20-х книжок для до-
рослих і дітей. Лауреатка бага-
тьох літературних премій. Живе 
у Львові. 

Петро Яценко (нар. 1978 р.) 
– письменник, автор 8-ми кни-
жок, викладач. Лауреат кількох 
премій. Живе у Києві. У 2016 р. 
Чернігівський Молодіжний те-
атр за романом Петра Яценка 
«Повернення примурків» поста-
вив однойменну виставу.

Проект «Мереживо. Літера-
турні читання в містечках Украї-
ни», покликаний підвищити пре-
стиж читання, знайомити меш-
канців українських містечок із 
сучасною українською літерату-
рою та включити їх у культурне 
поле країни. 

Захід проходить за підтрим-
ки Міжнародного фонду «Відро-
дження».

На сцені Чернігівського академічного теа-
тру ім. Т. Шевченка у популярній комедії Мар-
ка Камолетті «Французька вечеря», яка вже 
вісім років йде в нашому театрі, цього разу 
вперше грали разом українські й білоруські 
актори.

Перед початком вистави автор міжнарод-
ного проекту, художній керівник нашого теа-
тру заслужений артист України Андрій Бакі-
ров, який здійснив постановку цієї вистави у 
2011 році в Чернігівському, а в 2019 році – 

у Гомельському театрі, розповів як народжу-
вався і реалізовувався цей мистецькій про-
ект. І якщо для шевченківців ця вистава була 
вже сімдесят п’ятою, то на сцені Гомельського 
обласного драматичного театру, який нині від-
значає 80-річчя, відбулося сім прем’єрних по-
казів «Французької вечері» й усі з цілковитими 
аншлагами. 

Цього разу грали українські актриси і бі-
лоруські актори. А наступного разу на го-
мельській сцені разом з білоруськими гра-

тимуть артисти Чернігівського 
театру.

Привабливими і кмітливи-
ми були всі три героїні вистави у 
виконанні заслужених артисток 
України Оксани Гребенюк і На-
талії Максименко та актриси Те-
тяни Шумейко. Емоційними і гро-
тескно-кумедними вийшли чоло-
вічі образи у виконанні гомель-
ських акторів Юрія Мартіновича, 
Михайла Гришечкіна, Сергія Ла-
гутенка.

У виставі — українські і білоруські актори

Програму до Вербної неділі в Борисогліб-
ському соборі у Чернігові представив глядачам 
Академічний камерний хор ім. Д. Бортнянсько-
го обласного філармонійного центру (художній 
керівник та головний диригент Іван Богданов). 
Програма включала стародавні грецькі, візан-
тійські, грузинські духовні піснеспіви.

Такі твори V-XI століть самі по собі унікаль-
ні, а у Чернігові, та ще й під склепіннями древ-
нього храму, зазвучали вперше — принаймні, 
за останні кілька століть. 

«Церковну музику VI-VIII століть 
зараз не співають – ані в храмах, 
ані в монастирях, — каже Іван Бог-
данов. – А ми взяли ноти у чудово-
го харківського диригента і дослід-
ника Ігоря Сахна, який сам дешиф-
рує у сучасні ноти оті старовинні 
«гачки» і «значки». І зробили з них 
програму, яка прозвучала у Вели-
кодній піст».

Звідки бере витоки і як форму-
валася стародавня музика Греції, 

Грузії, Візантії? Що співали наші предки? На ці 
та багато інших запитань спробували відпові-
сти своїм виступом у храмі Бориса і Гліба ар-
тисти хору. Відповісти мовою тих країн, про які 
вони розповідали, — латиною, грецькою, гру-
зинською, руською. 

Зараз хор до 950-річного ювілею Антоніє-
вих печер, що відзначається цього року, готує 
ще одну унікальну програму, складену із старо-
винних піснеспівів. 

Хор ім. Бортнянського: у Великий піст — про вічне

Олена Лущик у «Музичних 
прем’єрах сезону»

Піаністка, композитор, аранжувальниця, а 
головне — педагог! Численні учні, колеги, друзі 
пані Олени взяли участь в її творчому вечері, який 
в рамках проекту «Музичні прем’єри сезону» від-
бувся на сцені обласного філармонійного центру. 

Дорогою творчості Олена Лущик йде з п’яти 
років, коли самотужки освоїла акордеон. Музична 
школа подарувала їй зустріч з чудовим педагогом 
Наталією Беспаловою. Далі були теоретичний від-
діл Чернігівського музичного коледжу (тоді – учи-
лища) ім. Л. М. Ревуцького, музично-педагогічний 
факультет Ніжинського університету ім. М. Гоголя.

Вже понад три десятки років Олена Лущик за-
ймаєтся викладацькою роботою, нині у Чернігів-
ській школі мистецтв при музичному коледжі. Її 
учні з фортепіано, композиції, музично-теоретич-
них дисциплін – неодноразові переможці міжна-
родних і всеукраїнських конкурсів, олімпіад.

У творчому вечорі, окрім самої пані Олени, 
виступили Академічний камерний хор ім. Д. Борт-
нянського філармонійного центру, учні педагога 
— лауреати всеукраїнських та міжнародних кон-
курсів, а також ансамблі «Золота рибка», «Черні-
гівська веселка», «Рондо», «Апельсин», «Revuch 
Big Band», хор «Дивосвіт». 

Браво, маестро!
25 квітня у Чернігівській міській бібліотеці 

ім. М. Коцюбинського в рамках конкурсу «Книга 
року-2018» відбулася презентація книги Василя 
Щербоноса «Браво, Маестро!». Ця художньо-до-
кументальна повість присвячена творчості за-
сновника й незмінного керівника Чернігівського 
зразкового ансамблю ударних інструментів «По-
ліські дзвіночки» Юрія Карпенка. 37 років існує 
ансамбль, відомий в Україні й за її межами. Ан-
самбль і його солісти отримали близько 250 наго-
род, стали лауреатами міжнародних, всеукраїн-
ських, обласних і міських фестивалів, конкурсів. 
Більше семисот вихованців навчив Юрій Карпен-
ко, багато хто з них пов’язав свою долю з музи-
кою та гідно представляє нашу країну у світі. 
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Бліц-інформ
Отримувачів субсидії 
на третину менше
173,6 тисячі домогосподарств області отриму-

ють субсидію на житлово-комунальні послуги ста-
ном на квітень. Це майже на третину менше, ніж на-
весні минулого року: тоді на 1 квітня субсидію отри-
мували 246,5 тисячі домогосподарств.

Таке зменшення — через те, що почали діяти 
нові, більш жорсткі правила призначення субсидій. 

Новий ботанічний 
заказник
Обласна рада ухвалила рішення про створення 

ботанічного заказника місцевого значення «Цикля» 
площею майже 50 га під селом Озеряни Варвин-
ського району.

Він створюється площею 49,6 га, без вилучення 
земельних ділянок у власників та користувачів, за 
рахунок земель запасу.

На території заказника — глибокий та розло-
гий яр, на схилах якого збереглася лісова та лучна 
рослинність рідкісних та малопоширених видів. До 
них, зокрема, належать лілія лісова, первоцвіт вес-
няний та конвалія звичайна. Найбільший науковий 
інтерес представляють популяції рідкісного, зане-
сеного до Червоної книги України центральноевро-
пейского виду еону чорніючого.

Майже на 34 га площі заказника — ліси, водо-
йми та болота.

Встановлюють 
сонячні батареї 
Зусиллям команди лабораторії силової елек-

троніки встановлена перша сонячна електробата-
рея потужністю 1 кВ на даху одного з корпусів Чер-
нігівського національного технологічного універси-
тету.

Загалом 375 кВт потужностей 12-ти об’єктів, які 
виробляють електрику з енергії сонця, ввели в екс-
плуатацію приватні домогосподарства на Чернігів-
щині з початку цього року. В цілому вже діють 103 
такі об’єкти загальною потужністю майже 2 МВт. 

Штраф дереворізам
Господарським судом Києва задоволено позов 

прокуратури Чернігівської області про стягнення на 
користь фонду охорони навколишнього середовища 
Олександрівської сільської ради Корюківського ра-
йону майже 80 тис грн шкоди, заподіяної внаслідок 
незаконного вирубування дерев.

Підставою для розгляду справи в суді стали ре-
зультати перевірки Державної екологічної інспекції 
в області, якою зафіксовано факт незаконної само-
вільного вирубування 10 дерев вздовж залізничної 
колії.

З метою відшкодування збитків, прокурор звер-
нувся з позовом до суду. Судом визнано факт пору-
шення постійним лісокористувачем вимог природо-
охоронного законодавства. Позов задоволено.

Позбавили ліцензій на торгівлю 
алкоголем і тютюном: 
продавали товар неповнолітнім
Управління контролю за обігом та оподатку-

ванням підакцизних товарів Головного управління 
Державної фіскальної служби у Чернігівській об-
ласті протягом першого кварталу забезпечило над-
ходження акцизного податку до загального фонду 
державного бюджету в сумі 4,2 млн грн. До місце-
вого бюджету — близько 27,8 млн грн акцизного 
податку з роздрібної торгівлі.

Проведено 62 перевірки суб'єктів господарю-
вання, що займаються роздрібною торгівлею алко-
гольними напоями, тютюновими виробами та паль-
ним, за результатами яких виявлено 57 порушень. 
За матеріалами перевірок прийнято рішень про за-
стосування штрафних фінансових санкцій на суму 
639,2 тис. грн.

Найбільш розповсюджене порушення – роз-
дрібна торгівля алкогольними напоями за цінами, 
нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни 
на такі напої,— з початку року встановлено 33 та-
ких порушення. 

Також перевірками встановлені інші порушення: 
роздрібна торгівля алкогольними напоями без наяв-
ності ліцензії; порушення щодо обмеження продажу 
алкогольних напоїв у встановлений час доби; торгів-
ля алкогольними напоями на розлив у закладах, що 
не мають статусу громадського харчування.

За квартал анульовано 13 ліцензій на право 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютю-
новими виробами — за продаж алкоголю чи тютюну 
особам, які не досягли 18 років.

Громадська рада при 
Чернігівській обласній дер-
жавній адміністрації звер-
нулася до міського голо-
ви Чернігова Владислава 
Атрошенка з приводу за-
гроз, які містить проект ре-
конструкції Красної площі, 
та пропозицій щодо його 
вдосконалення. Ось текст 
Звернення. 

Шановний Владиславе Ана-
толійовичу!

Громадська рада при Черні-
гівській обласній державній ад-
міністрації наполягає на необ-
хідності розглянути зауваження 
до реконструкції Красної пло-
щі, яка проводиться в Черніго-
ві. При підготовці проекту була 
порушена процедура, яка у та-
ких випадках передбачає гро-
мадську експертизу і громад-
ські слухання.

Красна площа є єдиною 
площею в Україні, викладеною 
клінкерною цеглою, і відома як 
один з брендів і візитівок Черні-
гова. Площа була вимощена 85 
років тому, пережила війну і за-
свідчила високу якість покрит-
тя. Її ремонт необхідний, але по-
винен проводитись професій-
но, з врахуванням всіх ризиків 
та збереженням автентичного 
вигляду.

Факти свідчать, що проект 
містить серйозні загрози:

1. Загроза підтоплення су-
сідніх з площею вулиць і будин-
ків навіть у випадках середніх 
опадів, та загроза замокання 
і поступового руйнування фун-
даментів споруд довкола площі 
внаслідок зміни циркуляції під-

поверхневої вологи та грунто-
вих вод. Адже заплановано за-
бетонувати всю площу, 14439 
кв. м, що частково порушить її 
дренажну функцію. На сьогод-
ні частина дощової води вбира-
ється в грунт під цеглою і з пло-
щі не стікає.

2. Загроза втрати автентич-
ного та цілісного вигляду Крас-
ної площі. Заплановано викласти 
старим клінкером лише централь-
ну частину площі, а все довкола – 
колотою гранітною «шашкою».

3. Загроза знищення клін-
керної цегли. Заплановано за-
лишити стару цеглу на площі 
7380 кв. м., але її збираються 
укладати у цементну суміш, піс-
ля чого вона може зруйнуватись 
через несумісність використан-
ня таких матеріалів і технологій.

4. Загроза знищення архе-
ологічного шару. Можливе його 
порушення при будівництві, а 
потім – закотуванні в бетон.

5. Загроза знищення площі 
як суцільної пішохідної зони під 

час масових заходів, загроза для 
здоров’я і взуття людей та для ко-
ліс машин. Адже близько полови-
ни площі, 7059 кв. м., плануєть-
ся покрити колотим гранітом, по 
якому важко ходити жінкам і ді-
тям та пересуватись людям з об-
меженими можливостями, осо-
бливо на інвалідних візках. Ко-
лотий граніт є небезпечним для 
пішоходів, оскільки має гострі 
грані, а під час обледеніння стає 
слизьким. Він веде до передчас-
ного зносу автомобільних по-
кришок, особливо, зимової гуми. 
Крім того, граніт дає підвищений 
радіаційний фон.

Пропозиції щодо рекон-
струкції:

1. Для покриття площі ви-
користовувати лише клінкерну 
цеглу. Центральну частину пло-
щі вимостити старою цеглою, а 
весь інший простір вимостити 
новою клінкерною цеглою та-
кого ж кольору, фактури і якос-
ті, як стара, виготовленою за 
голландськими технологіями. 

Мощення клінкером допоможе 
зберегти автентичний вигляд 
площі, а відмова від гранітної 
«шашки» дозволить зберегти 
здоров’я та цілість взуття черні-
гівців і коліс машин.

2. Укладати клінкерну цеглу 
тільки традиційним способом 
на піщану основу та не робити 
бетонну подушку в централь-
ній частині площі. Це дозволить 
частково зберегти її дренажні 
властивості і зменшить загрозу 
підтоплення прилеглих вулиць і 
будинків. Традиційне укладання 
також дозволить зберегти клін-
кер від руйнування.

3. Провести повноцінні ар-
хеологічні розкопки. Це цілком 
можливо в досить стислі термі-
ни, оскільки під частиною площі 
археологічний шар вже давно 
втрачений внаслідок попере-
дніх перебудов.

4. Провести дослідження 
стану підвалів старих торгових 
рядів, які можуть зберігатись 
під площею, та можливостей 
їхнього відновлення і викорис-
тання в туристичній інфраструк-
турі міста.

5. Провести громадські слу-
хання щодо реконструкції Крас-
ної площі.

Красна площа є загально-
міською власністю, тобто влас-
ністю всіх громадян Чернігова. 
Народна приказка каже: сім 
раз відміряй, раз відріж. Тому 
ми вважаємо, що після рекон-
струкції місто повинно отрима-
ти красиву площу з безпечним 
водовідведенням і автентич-
ним зовнішнім виглядом, яка 
залишиться брендом і візитів-
кою Чернігова.

19 квітня у селі Мо-
настирище Ічнянського 
району відкрито мемо-
ріальну дошку на честь 
Митрофана Матвійо-
вича Швидуна, учасни-
ка бою під Крутами 29 
січня 1918 року, Укра-
їнської революції 1917-
1921 років, національ-
но-визвольної бороть-
би часів Другої світової 
війни в лавах ОУН і УПА.

Дошку встановлено 
на фасаді школи села 
зусиллями місцевих ак-
тивістів та волонтерів, 
насамперед Євгена Зі-
нича та В'ячеслава Ба-
біча, а також Монасти-
рищенського старостатства, за сприян-
ня райдержадміністрації, Українського 
інституту національної пам’яті. Фінансу-
вав виготовлення дошки Михайло Бон-
дар, директор Ічнянського сільгосптова-
риства «Інтер».

Торік громада села вперше почула від 
голови правління ГО «Українська ініціати-
ва» Юрія Косенка та представника Укра-
їнського інституту національної пам’яті 
Сергія Бутка про видатного земляка.

Григорій Герасименко, голова Ічнян-
ської районної ради, активіст ГО «Україн-
ська ініціатива», підкреслив: «Такі укра-
їнські патріоти, як ваш земляк, набли-
зили відновлення незалежної держави 
Україна».

Ось що розповів Сергій Бутко, пред-
ставник Українського інституту націо-
нальної пам’яті у Чернігівській області.

 «Під час успішного оборонного бою 
під Крутами курсант Першої Київської 
юнацької військової школи імені Богда-
на Хмельницького Швидун був поране-

ний в праву ногу. Наприкінці 1918 року 
його було поранено у ліву руку, яку він 
так і не зміг вилікувати, продовжуючи 
воювати в 1918-1920 роках на панцер-
них потягах «Стрілець», «Вільна Україна», 
«Кармелюк». У квітні 1920 року через 
стан цієї руки командування армії УНР 
визнало 24-річного воїна людиною з ін-
валідністю. Проте він не занепав духом. 
До кінця Перших визвольних змагань 
служив у штабі 1-ї Запорізької дивізії, а в 
еміграції на Волині взяв активну участь 
в українському русі, під час Другої сві-
тової війни підтримував проукраїнські 
сили та організації, був у підпіллі УПА.»

Після перегляду учасниками захо-
ду нового українського фільму режисера 
Олексія Шапарєва «Крути 1918» відбула-
ся урочиста церемонія відкриття мемо-
ріальної дошки. Заупокійну літію за Ми-
трофаном Швидуном та освячення мемо-
ріальної дошки провів священик Право-
славної церкви України Дмитро Нікітенко.

 
Олександр МАЙШЕВ

Не можна отак робити реконструкцію 
центральної площі Чернігова

Інвалідність 
не відокремлює 

цих дітей від інших 
Спільний для дітей з інвалідністю і без неї 

фестиваль-конкурс «Космічні мандри у май-
бутнє» пройшов у Чернігові. Він – єдиний та-
кий в Україні, розповідає одна з організато-
рів Регіна Гусак, директор Чернігівського на-
вчально-реабілітаційного центру (школи) № 
2. 

Всього було 150 учасників від 6 до 21 
року, 90 з них – з інвалідністю. Шість команд 
— з Чернігова, Ніжина, Козельця, Остра, Но-
сівки, села Удайці Прилуцького району. Спі-
вали, танцювали, відгадували загадки, при-
везли свої поробки. 

У п’ятнадцятирічної Анастасії Павленко з 
Чернігова ДЦП, вона теж взяла участь у кон-
курсі. Говорить її мама Ірина Павленко: «Ми 
раніше їздили на такий фестиваль у Поль-
щу. І я думала, чому в нас в Чернігові такого 
нема? Тепер теж є. Діти з інвалідність також 
хочуть бути частиною суспільства. У мене 
дуже активна дитина, вона каже: «Мамо, ми 
будемо брати участь. Я ж артистка».

Учасник конкурсу Дмитро Дей каже, що 
під час підготовки до конкурсу знайшов собі 
нових друзів. Його мама Ольга Дей говорить: 
«Такі заходи важливі, щоб діти не були тільки 
вдома, у чотирьох стінах, щоб вони спілкува-
лись з іншими дітьми. Вони такі самі, як усі».

Продовжує Регіна Гусак: «Це вже другий 
наш конкурс. Готувалися діти майже три мі-
сяці, спілкувалися, знаходили нових друзів.
Надзвичайно важливо, що кожен учасник 
цього фестивалю має своєю творчістю доне-
сти людям, що діти і люди з інвалідністю ма-
ють такі самі потреби і такі самі можливості, 
або навіть і більше можливостей, ніж умовно 
здорові діти і люди».

За виступи команди отримали призи – 
музейні екскурсії, туристичні поїздки, відвід-
ування лялькового театру, майстер-класи.

На честь учасника бою під Крутами 
відкрито меморіальну дошку
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1 Між тим, дехто у нас 
дуже зручно прилаштував-

ся на патріотизмі, ті, що висунули 
тезу: «Хто не за нас — той не патріот». 
Це вже навіть не просто монополія на 
патріотизм, а спекулювання, парази-
тування на ньому, коли, осідлавши цю 
тезу, виявляється, можна було спокій-
но обкрадати народ.

«Мета виправдовує 
засоби»

Не менш дрімуча, до того ж — на-
багато древніша і ще вульгарніша «фі-
лософія». В цю виборчу кампанію в 
суспільний простір вилилося стіль-
ки відвертої брехні! З обох боків, але 
набагато більше і агресивніше — від 
прихильників Порошенка, точніше б 
назвати їх — злісних опонентів Зе-
ленського.

Той, хто це «вкидав», часто мимо-
волі або й свідомо прикривався оцієї 
тезою — «Мета виправдовує засоби». 
Тобто, якщо благородна мета, напри-
клад, збереження держави, то можна 
використовувати все — брехню, під-
ступність. На що є інша, наша україн-
ська мудрість: «На брехні далеко не 
заїдеш».

«Еліта і бидло»
Те, що на виборах громадяни роз-

ділилися на майже три чверті за пе-
реможця і чверть за переможеного, 
в жодному разі не повинно ось так 
ділити країну, український народ. На 
жаль, дехто ніяк не вгамується після 
виборів і все «розкручує» цей поділ. 
Тому не варто переможцям насміха-
тися над переможеними. Але ще біль-
ше нині поширена та зневага, яка й 
далі вихлюпується від тих, хто про-
грав на виборах, щодо більшості на-
роду.

Час би зрозуміти основний під-
сумок вборів, який можна переда-
ти одним словом: «ЗАКОНОМІРНО». 
Все на світі закономірне — в суспіль-
стві, природі. Навіть якщо трапляєть-
ся щось таке, що здається нам диво-
вижним, начебто нелогічним, неспра-
ведливим, навіть якщо є таким. Воно 
закономірне — в сенсі, що має якісь 
причини. Тому треба їх аналізувати, 
спокійно, неупереджено. Що часто у 
нас робити не вміють і не хочуть.

Простіше стати в позу і назива-
ти опонентів «убогою більшістю» і так 
далі — в Інтернеті ллються й ще вуль-
гарніші терміни. Ось заявляє моло-
дий модний письменник: «Їх, вічних 
лузерів, 75 відсотків, статистика по-
казала. Причому ці 11 з гаком міль-
йонів (конвертація відсотків у людей) 
(насправді 13 з половиною мільйо-
нів — Ред.) ніколи в житті ніде не пе-
ремагали. Вони нічого не досягали. 
Вони не вміють тримати удари. Це лу-
зери.» 

Отже, лузери, нікчеми. А ми — 
еліта...

Ще один противник Зеленсько-
го і його виборців у розпачі вигукує: 
«Боже! Додай мені розуму, щоб зро-
зуміти тих людей, які проголосували 
за Зеленського». Тобто, таке йому ро-
зумом непросто збагнути. А, може, 
дійсно увімкнути розум і спробувати 
збагнути? 

Де воно, громадянське 
суспільство?

Треба розчарувати ту переваж-
ну більшість виборців, які чекають 
перемін на краще, та ще й швидких, 

якщо ці наші громадяни ось так бу-
дуть просто чекати. Адже українське 
суспільство за великим рахунком не 
змінилося після 21 квітня, після цих 
виборів. І сама по собі зміна Прези-
дента ще його не змінить. У нас і далі 
не сформоване справжнє громадян-
ське суспільство. Справжнє — з нор-
мальним політикумом і нормальними 
громадськими організаціями. Маємо 
партійний цирк з його понад 350-ма 
партіями, майже всі з яких — партій-
ки та політхолдинги по обслуговуван-
ню олігархату. Убогий громадський 
сектор. 

Характерним показником є ні-
кчемний результат на виборах пред-
ставників Народного Руху України і 
Товариства «Просвіта». Голова Руху 
зайняв 27- місце на виборах, нефор-
мально, але реально висунутий «Про-
світою» кандидат від кількох партійок 
— 30-те. Обидва опинися у подвійних 
«політичних нулях», набравши нуль ці-
лих, нуль десятих і скількись сотих го-
лосів. 

Між тим, наближаються вибори 
парламенту, що надзвичайно важли-
во у нашій парламентсько-президент-
ській республіці. Тому потрібна «чист-
ка» нашого партійного паноптикуму. 
Тут два аспекти. Юридичний — дер-
жаві давно треба навести лад у ца-
рині партій. Між іншим, згідно нашо-
го законодавства, якщо партія протя-
гом 10-ти років не бере участі у парла-
ментських і президентських виборах, 
вона знімається з реєстрації, ліквідо-
вується. В Україні нині уже понад 60 
таких партій. 

Другий аспект — суспільний. Час 
би самим громадянам не втягувати-
ся в цей «партійний цирк», підтриму-
ючи своїм членством такі партійки. 
А навпаки — ультимативно вимагати 
від своїх партійних вождів негайного 
об'єднання партійок у нормальні полі-
тичні партії. 

Засоби масової 
інформації на виборах
Роль їх на нинішніх, як і всіх по-

передніх виборах була вкрай убога. 
А у нас же «голосує телевізор», тобто 
люди в значній мірі голосують так, як 
їм покажуть, розкажуть, надрукують 
телебачення, радіо, газети, а зараз 
ще й Інтернет. 

Так от наші медіа вкотре показа-
ли себе дуже непривабливо на вибо-
рах. Лавина популізму, бруду, брехні 
лилася на виборців саме через ЗМІ. 
Бо ці медіа, особливо місцеві, все 
ще під впливом місцевої влади. А ба-
гато ЗМІ при позірній «незалежнос-
ті» ще й як залежні від олігархів, ве-
ликих і дрібніших. 

Натомість дуже повільно у нас від-
бувається становлення нормального 
інформаційного простору, дійсно не-
залежних медіа, видань самих жур-
налістів, редакцій, їх читачів, або гля-
дачів і слухачів, якщо це електронні 
медіа. 

Схоже, ця убога картина невдо-
взі повториться на парламентських 
виборах. Бо зміна цього «пейза-
жу» — справа не одного дня. Хоч, 
звичайно, міняти його треба якнай-
швидше. 

* * *
Такі кілька основних уроків цих ви-

борів. А тепер час відійти від їх напру-
ги, заспокоїтися, стишити чвари. І бу-
дувати нормальне громадянське сус-
пільство.

Петро АНТОНЕНКО

«Перемін!»
Президент РФ Володимир Путін 24 квітня 

підписав указ про спрощений порядок отри-
мання російського громадянства для жите-
лів окупованих районів Донецької та Луган-
ської областей. Згідно з указом, таке право 
отримують особи, які постійно проживають в 
ОРДЛО.

Як вказано в тексті указу, таке рішення 
прийнято президентом РФ «з метою захис-
ту прав і свобод людини і громадянина», від-
повідно до Федерального закону від 31. 05. 
2002 р. «Про громадянство РФ». Розгляд заяв 
про прийняття до громадянства жителів оку-
пованого Донбасу «здійснюється в термін, що 
не перевищує трьох місяців» з дня подачі зая-
ви та необхідного переліку документів.

Цинізм Кремля не має меж
Путін також додав, що Угорщина ж ви-

дає громадянам України угорські паспорти. 
Звичайно, шкода, що Україна не наведе лад 
з цим роздаванням угорських паспортів, на-
самперед на Закарпатті. Але Закарпаття не 
окуповане Угорщиною, як частина Донбасу, 

хоч, може, в деяких гарячих головах і вино-
шують подібні плани. 

Не відстає в цинізмі і помічник президен-
та Росії Владислав Сурков. Він заявив про те 
рішення: «Це обов'язок Росії перед людьми, 
які говорять і думають російською мовою, які 
зараз опинилися в дуже важкій ситуації че-
рез репресивні дій київського режиму. Укра-
їна відмовляється визнавати їх своїми гро-
мадянами, вводячи економічну блокаду, не 
допускаючи їх на вибори, застосовуючи про-
ти них військову силу».

Цинізм тут у тому, що Українська держа-
ва ніколи не відмовлялася і не відмовляєть-
ся вважати громадянами України мешканців 
окупованих регіонів, чи то Крим, чи части-
на Донбасу. І як тут торочити про «економіч-
ну блокаду», очевидно, маючи на увазі, що 
Україні важко вести соціальний захист гро-
мадян на окупованих територіях. А тим паче, 
про які українські вибори може тут іти мова. 
Адже ці території вже майже 5 років реально 
поза контролем Української держави, віді-
рвані від неї сепаратистами-заколотниками 
і російською агресією. 

Новообраний Президент 
України Володимир Зелен-
ський відповів на низку ни-
нішніх заяв президента РФ 
Володимира Путіна щодо 
України. 

Провокативну затію з ви-
дачею російських паспортів 
українським громадянам на 
окупованій частині Добасу 
Зеленський назвав так: «Ви-
дачею паспортів РФ в ОРД-
ЛО Росія визнала свою від-
повідальність як держави-
окупанта».

Загалом про побудову ни-
нішніх стосунків з Росією Зе-
ленський написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» наступне. 

«По-перше, я би не радив 
російській владі даремно ви-
трачати час, намагаючись 
спокусити громадян України 
паспортами РФ. Можливо, і 
знайдеться хтось, хто й досі 
перебуває під впливом про-
паганди. Можливо, хтось зро-
бить це заради заробітку або 
ховаючись від кримінальних 
розслідувань. Ми навіть мо-
жемо надати Володимиру 
Путіну перелік тих громадян 
України, яким у найближчий 
час стане дуже некомфортно 
у країні, яку вони цинічно гра-
бували, зловживаючи висо-
кими посадами. Нехай Росія 
знову вирішує, де найбільше 
їй потрібні такі «професіона-
ли» – у Ростові чи Магадані».

За словами новообрано-
го Президента, відмінність 
України, зокрема, полягає у 
тому, що ми, українці, маємо 
у своїй країні свободу слова, 
вільні ЗМІ та інтернет.

«Тому ми чудово знаємо, 
що російський паспорт надає 
насправді. Це право бути за-
арештованим за мирний про-
тест. Це право не мати віль-
них та конкурентних виборів. 
Це право взагалі забути про 
наявність природних прав та 

свобод людини. Тому не вар-
то розраховувати, що багато 
українців захочуть стати «но-
вою нафтою», на яку влада 
Росії намагається перетво-
рити власний народ. Укра-
їнці – це вільні люди у віль-
ній країні. Незалежній, су-
веренній та неподільній. 
Громадянство України – це 
свобода, гідність і честь. Це 
те, що ми захистили, і будемо 
захищати».

Зеленський наголошує, 
що Україна не відмовиться 
від своєї місії бути прикла-
дом демократії для постра-
дянських країн. А частиною 
цієї місії буде надання захис-
ту, притулку та українського 
громадянства всім, хто гото-
вий боротися за свободу.

«Ми будемо надавати 
притулок та допомогу всім – 
всім, хто готовий боротися 
пліч-о-пліч з нами за нашу і 
вашу свободу. Ми будемо на-
давати українське громадян-
ство представникам усіх на-
родів, які страждають від ав-
торитарних та корумпованих 
режимів. У першу чергу – ро-
сіянам, які сьогодні стражда-
ють чи не найбільше», каже 
Володимир Зеленський.

«Не слід говорити з Укра-
їною і українцями мовою за-
гроз, військового та еконо-

мічного тиску, – заявляє но-
вообраний Президент Украї-
ни. – Це не найкращий шлях 
до припинення вогню та роз-
блокування Мінського про-
цессу».

Окремо Зеленський наго-
лосив, що готовий до перего-
ворів:

«Я сподіваюсь, що на най-
ближчій зустрічі у Норманд-
ському форматі Росія проде-
монструє готовність до деес-
калації. Конкретним підтвер-
дженням цієї готовності має 
стати взаємний обмін наши-
ми громадянами у форматі 
«всіх на всіх». Без виключень. 
З нашого боку ми готові об-
говорювати нові умови спі-
віснування України та Росії. 
З розумінням того, що справ-
жня нормалізація відбудеть-
ся тільки після повної деоку-
пації. Як Донбасу, так і Кри-
му. Україна не здається! У 
всіх сенсах цього слова”.

«Але я маю надію, що у Ро-
сії все ж більше прагнуть го-
ворити, ніж стріляти. Я дійсно 
не Бог, щоби мої бажання 
здійснювалися. Але я також 
пам‘ятаю, що всім можно-
владцям прийде час дати 
чесну відповідь за свої вчин-
ки саме перед Ним. Ніхто не 
потрапить відразу до Раю. 
Спочатку буде Суд.»

Росія планує видавати 
російські паспорти українцям 

на окупованих територіях Донбасу

Зеленський рішуче 
відповів Путіну
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Бліц-інформ
У Кракові перед Великоднем 
впорядкували могили 
визначних українців
25 квітня відбулося передсвяткове впорядкування 

могил відомих українців, похованих на Раковицькому 
цвинтарі у Кракові, Польща. Воно пройшло за ініціати-
ви Генерального консульства України в Кракові. У захо-
ді взяли участь співробітники консульської установи та 
представники української громади.

Для вшанування пам’яті відомих українців, пере-
важно військовиків і політичних діячів доби УНР і ЗУНР, 
таких як, Богдан Лепкий, Степан Смаль-Стоцький, Лев 
Гец, Олександр Доценко, Осип Назарук, Лев Шепарович, 
М.Чижевський та ін., було прибрано їхні могили та запа-
лено лампадки.

Також було впорядковано могили членів українсько-
го добровольчого легіону Українських Січових стрільців 
(УСС), які безпосередньо брали участь в українській ре-
волюції 1917 – 1922 р.р., української інтелігенції та ду-
ховенства.

ГПУ викликає оточення 
Порошенка для вручення 
підозр у справі Курченка
Генеральна прокуратура викликала для вручення 

підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бо-
риса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та 
екс-очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву.

Кожного з них викликають «у якості підозрюваного».
У документах зазначений номер кримінального про-

вадження, в якому фігурують представники президент-
ського оточення.

Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курчен-
ка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

Росія заборонила експорт 
нафти та бензину до України
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв уточнив, що 

деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України 
з 1 червня, але тільки після спеціального дозволу.

Медведєв також повідомив про розширення забо-
рони на ввезення деяких українських товарів. «Ми роз-
ширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів 
товарів, цей крок торкнеться української продукції ма-
шинобудування, легкої промисловості, металообробки, 
вартість якої за минулий рік становила майже 250 млн 
доларів».

У 2018 році імпорт нафтопродуктів з Росії в Україну 
становив понад 3,3 млн т (ДП - 2,74 млн т, 530 тис. т скра-
пленого газу та 122 тис. т бітуму).

На ринку нафтопродуктів України російське дизпали-
во, зріджений газ та бітум займають понад 32%.

Українці зможуть безкоштовно 
дослідити свій родовід
В Україні створили сайт pra.in.ua, який дозволяє до-

сліджувати історію своєї сім’ї. Ви реєструєтеся і можете 
шукати потрібне  за регіоном чи прізвищем.

Зараз на сайті є інформація про більш, ніж два міль-
йони українців, починаючи із 17 століття. Основний ма-
сив даних зібрано про людей, які жили в другій половині 
XIX – на початку XX століття.

«Великдень  разом»    
На Великдень до Запоріжжя завітали учасники ак-

ції «Великдень разом». Це були 20 студентів з різних ку-
точків України. Вони були поселені і харчувалися в кате-
хитично-реколекційному цетрі поряд із новозбудованим 
Храмом Матері Божої.

Студенти проводили майстер-класи з виготовлен-
ня писанок для місцевої молоді. А в міському парку про-
йшло багато заходів з місцевою молоддю, зокрема про-
грама академії лідерства.

Інформацію і світлини подав Анатолій Ажажа, член 
управи Запорізької обласної  «Просвіти», яку очолює де-
путат Верховної Ради України Ігор Артюшенко.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова Товариства 

Української Мови (США)

Міністерство соціальної політики 
України і Світовий банк провели в Києві 
семінар-тренінг для журналістів кількох 
областей, в тому числі Чернігівської, на 
тему «Як саме відбувається монетиза-
ція субсидій і чого очікувати у майбут-
ньому?»

З вступним словом виступили Ка-
терина Петрина, старший спеціаліст з 
питань соціального захисту Світового 
банку та Алла Малієнко, керівник Київ-
ського прес-клубу Національної спілки 
журналістів України 

Доповідачами виступили: Валенти-
на Войтенко — консультант Світового 
банку. Віталій Музиченко — генераль-
ний директор Директорату сім’ї та соці-
альної підтримки Мінсоцполітики, Дми-
тро Коник — експерт з комунікацій, 
кандидат наук, доцент Києво-Могилян-
ської академії.

Монетизація субсидій — це запро-
вадження розрахунків за комунальні 
послуги «живими» грошима, коли ко-
шти субсидії надходять безпосеред-
ньо громадянину, який сплачує ними 
за спожиті послуги. У 2019 році на 
субсидії з держбюджету запланова-
но витратити 55,1 млрд грн. З берез-
ня громадяни, яким призначено суб-
сидії, почали отримувати «живі» гроші 
для сплати за житлово-комунальні по-
слуги.

Навіщо потрібна монетизація 
субсидій?

Мета — створити прозорий меха-
нізм надання житлових субсидій та сти-
мулювати громадян до економного спо-
живання.

Сьогодні житловий сектор в Украї-
ні щорічно потребує 18 млрд кубів газу, 
енергоспоживання в нашій державі 
складає 200 кВт на один квадратний 
метр. Тоді як в європейських країнах 
цей показник перебуває на рівні 50-80 
кВт.

Водночас субсидія, яка тривалий час 
представляла собою віртуальні клірин-
гові розрахунки, на практиці була галь-
мом енергоефективності. Адже люди, 
які її отримували, не були зацікавлені у 
економії. Надання субсидій у грошовій 
формі заохочуватиме отримувачів за-
ощаджувати енергоресурси. А також у 
перспективі дозволить домогосподар-
ствам оплачувати закупівлі не тільки 

природного газу, а й інших видів палива 
(брикети, пелети, дрова, вугілля).

Монетизація дає змогу обмежити 
корупційну складову, бюрократію і зло-
вживання, адже кошти державної під-
тримки надходитимуть напряму тим, хто 
споживає послуги. 

Хто виграє і хто програє від 
монетизації субсидій?

Існує міф, що від монетизації про-
грають малозабезпечені верстви на-
селення. Насправді виграють саме 
малозабезпечені верстви населення, 
оскільки вони зможуть отримати біль-
ше «живих» коштів.

А програють ті, хто багато споживає, 
тому що їм доведеться платити більше. 

Водночас від монетизації виграє усе 
суспільство. Адже розподіл коштів ста-
не прозорим. Також це відкриє шлях 
до розвитку конкурентного ринку по-
стачальників газу, електроенергії, води 
тощо. Бо досі споживачі фактично «за-
кріплені» за тим чи іншим монополістом.

Як саме відбувається 
монетизація субсидій?

За двома моделями: безготівкова 
грошова форма і готівкова. 

Безготівкова запроваджена для 
громадян, які вперше звернуться за 
субсидією в 2019 році. За цією модел-
лю на кожного одержувача субсидій ав-
томатично відкривається персональ-
ний рахунок в Ощадбанку для надхо-
дження житлових субсидій у грошовій 
формі.

Готівкова форма впроваджена для 
тих, хто вже отримував субсидію ста-
ном на кінець 2018 року. За цією мо-
деллю субсидії виплачуються грошима 
безпосередньо громадянам, які пови-
нні самостійно платити за спожиті жит-
лово-комунальні послуги і, відповід-
но, в разі їх ощадливого використання, 
розпоряджатися сумами зекономленої 
субсидії.

Докладна інформація про те, як саме 
отримати монетизовану субсидію, міс-
титься на сайті Ощадбанку за посилан-
ням https://www.oschadbank.ua/ua/sd.

Громадяни, які отримали на руки ко-
шти, але вчасно не сплатити за житло-
во-комунальні послуги, ризикують за-

лишитися без субсидії, доки не сплатять 
борг. Якщо отримувач має заборгова-
ність понад один місяць на суму від 340 
грн, субсидія на наступний період не 
призначається до погашення цього бор-
гу. Після того як громадянин сплатить 
борг, субсидію буде перепризначено.

Важливо, щоб у отримувача не було 
заборгованості за житлово-комунальні 
послуги станом на травень 2019, коли 
відбуватиметься перепризначення суб-
сидій на наступний рік.

Які передумови монетизації 
субсидій в Україні?

Програма житлових субсидій була 
заснована в 1995 році постановою 
Уряду України для допомоги сім'ям в 
оплаті житлово-комунальних послуг у 
період приведення тарифів до собівар-
тості.

Сформована в цей період система 
надання субсидій мала суттєві недолі-
ки, головні з яких - незадовільна адрес-
ність і складність адміністрування. 

У 2014 році, у зв'язку з планованим 
значним підвищенням тарифів на енер-
гоносії, Урядом України було прийнято 
рішення про реформування програми 
житлових субсидій з метою поліпшення 
її доступності та адресності. Це дозво-
лило протягом 2014 - 2018 років на-
дати допомогу в оплаті житлово-кому-
нальних послуг більш ніж 40% домогос-
подарств і запобігти соціальній напрузі 
при підвищенні тарифів на енергоносії.

На підставі аналізу досвіду та ана-
логічних практик країн Європи, у 2018 
році Урядом було розпочато перехід до 
наступного етапу реформування житло-
вих субсидій - їх монетизації.

1 січня 2019 року набули чинності 
зміни до Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», згідно з яким жит-
лові субсидії виплачуються споживачу 
в грошовій формі. Розпочався перехід 
від безготівкових розрахунків бюджету 
з підприємствами - надавачами житло-
во-комунальних послуг до виплати суб-
сидій безпосередньо людям у грошо-
вій формі. У березні 2019 року мільйо-
ни громадян вперше отримали на руки 
«живі» кошти для оплати комунальних 
послуг.

Матеріал підготував Петро АНТОНЕНКО

25 квітня Пенсійний фонд України 
провів у своєму офісі прес-конференцію 
для журналістів ряду областей, в тому 
числі Чернігівської, на тему впрова-
дження нових онлайн-сервісів. Висту-
пив голова Пенсійного фонду Євген Ка-
пінус. Потім пройшла презентація веб-
порталу ПФУ. 

Задля ефективної взаємодії з гро-
мадянами та оперативного надання ін-
формації на веб-порталі електронних 
послуг Пенсійним фондом України (ПФУ) 
впроваджено ряд сервісів, орієнтова-
них на пенсіонерів, застрахованих осіб 
та страхувальників. Це, зокрема: 

—налаштування послуги безко-
штовного СМС-інформування (щодо 
призначення/перерахунку пенсії; спла-
ти страхових внесків роботодавцем та 
розміру свого страхового стажу); 

—отримання довідок, достовірність 
яких підтверджується QR-кодом (про 
розмір сплачених внесків (форма ОК-5), 
витяг із Реєстру застрахованих осіб, до-
відку про розмір пенсії);

 —інформацію про свій «заробле-
ний» страховий стаж (загальний та у 
розрізі кожного року), щомісячні відра-
хування (єдиного соціального внеску) 
роботодавцем через кабінет страху-
вальника.

Реєстрація на веб-порталі електро-
нних послуг здійснюється з викорис-

танням електронного цифрового підпи-
су або за логіном і паролем. Електро-
нний цифровий підпис можна отримати 
в акредитованому центрі сертифікації 
ключів (АЦСК), перелік яких є на пор-
талі. Логін і пароль видається в будь-
якому відділенні Пенсійного фонду при 
пред'явленні паспорта та ідентифікацій-
ного коду. 

Електронний цифровий підпис дає 
можливість застрахованій особі уві-
йти до персонального кабінету, в якому 
можна дізнатись про свій «зароблений» 
страховий стаж (загальний та у розрізі 
кожного року), інформацію про щомі-
сячні відрахування (єдиного соціально-
го внеску) роботодавцем. 

Також дистанційно (без особистого 
відвідування установ Пенсійного фонду) 
можливо отримати різні довідки (напри-
клад, витяг із Реєстру застрахованих 
осіб, довідку про розмір пенсії, індивіду-
альні відомості про застраховану особу 
– довідка ОК - 5). 

Користувач веб-порталу може на-
лаштувати безкоштовний сервіс СМС-
інформування, який дозволить щомі-
сячно безкоштовно отримувати короткі 
повідомлення: 

—для застрахованих осіб: про за-
рахування чи незарахування єдиного 
соціального внеску підприємством, на 
якому він працює, інформацію про «за-

роблений» особистий страховий стаж;
—для пенсіонерів: про результати 

розгляду звернення за призначенням 
чи перерахунком, поновленням пенсії, 
необхідність звернення до ПФУ для під-
твердження даних про особу.

Через особистий кабінет можна по-
дати електронне звернення до Пенсій-
ного фонду, записатись на особистий 
прийом.

Пенсійний фонд України створив ка-
бінет страхувальника, через який мож-
на перевірити інформацію про подання 
звітності, бачити повну інформацію сто-
совно сплати підприємством та фізич-
ними особами-підприємцями єдиного 
соціального внеску, в тому числі - щодо 
заборгованості з цього виду платежу до 
Фонду. Окрім того через кабінет страху-
вальника можливо отримати інформа-
цію для розрахунку суми виплати за час 
тимчасової непрацездатності працівни-
ка (лікарняні).

Відео про те, як користуватись осо-
бистим кабінетом, отримувати онлайн-
довідки та замовити послугу СМС-
інформування можна переглянути на 
офіційному веб-ресурсі Фонду www.pfu.
gov.ua у розділі «Інструкції».

Прес-служба Пенсійного фонду України
Контакти +38(044) 284-26-51, 

e-mail: pfu-zmi@ukr.net 

Монетизація субсидій

Нові он-лайн сервіси Пенсійного фонду 

На свяченні пасок
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Закордонне українство

60-ліття радіо «Пісня України»
У величавому Українському культурному центрі «Олд 

Мілл» у Торонто (Канада) відбувся урочистий концерт із на-
годи 60-ліття радіопрограми «Пісня України». 

 Це найстарша українська радіопрограма у Північній 
Америці, заснована Вікторією та Прокопом Наумчуками у 
Торонто. Перший випуск «Пісні України» вийшов у радіоефір 
7 березня 1959 року. Радіопрограма з перших же хвилин 
звучання відразу стала рідною та незамінною для кількох 
поколінь українців Канади. 

У довгі часи бездержавності України на далекому Пів-
нічноамериканському континенті «Пісня України» стала ру-
пором українства за межами Батьківщини та була яскра-
вою сторінкою в житті української громади. Завдяки їй 
слухачі дізнавалися новини з України та світу, довідували-
ся про події в громаді, поринали у світ чарівної української 
пісні та рідного слова. Гаслом радіопрограми її засновни-
ки обрали слова Тараса Шевченка «Наша дума, наша пісня 
не вмре, не загине», а на логотипі зобразили кобзу — одві-
чний символ творчості, мудрості та пісенної невичерпності 
нашого народу. 

 «Пісня України» несе рідне слово і пісню в кожну україн-
ську домівку Торонто й околиць.

Концерт із нагоди 60-літнього ювілею відбувся у формі, 
стилізованій під випуск радіопередачі, яку провела Натал-
ка Попович, редактор і теперішня ведуча радіо «Пісня Укра-
їни». Звучали українські мелодії та пісні різного жанру — від 
народного акапельного співу до сучасних мелодій, міського 
романсу та джазових композицій.

На святкування прибув баритон Юрій Шевчук, провід-
ний соліст Львівської національної опери, котрий зачару-
вав присутніх виконанням арій світових опер, що прозву-
чали чотирма мовами — французькою, німецькою, італій-
ською і, звісно ж, українською.

Головним спонсором відзначення 60-ліття радіо-
програми «Пісня України» виступила кредитова спілка 
«Будучність». 

Почесна відзнака
Тарас Багрій, президент відділення в Торонто Конґресу 

українців Канади, отримав державну нагороду за видатну 
волонтерську роботу від канадського уряду. Цю нагороду п. 
Багрію вручила Джулі Пайєт, генерал-губернатор Канади. З 
отриманням цієї нагороди він став кавалером Ордену во-
лонтерів, який вручають за значний, тривалий і неоплачу-
ваний внесок до громади у Канаді чи за кордоном.

Дуже багато заходів провів КУК для визнання неза-
лежності України її підтримки. Недавно відбувалися захо-
ди під гаслом «100 років визвольної боротьби українського 
народу». 

У Вроцлаві тепер є представник 
з питань українців

Це повноважний представник президента міста з пи-
тань жителів українського походження. Яцек Сутрик, пре-
зидент Вроцлава, воєводського центру Польщі, котрий 
призначив уповноважену, наголосив, що буде «абсолют-
ним продовжувачем політики Рафала Дуткєвича (попере-
днього президента Вроцлава. — Ред.) у сфері співпраці з 
українською громадою». Президент міста наголосив, що за-
вданням новопризначеної уповноваженої буде продовжен-
ня і розвиток міжкультурного діалогу у Вроцлаві з особли-
вим урахуванням української громади, яка живе у столиці 
Нижньосілезького воєводства і нараховує кількадесят ти-
сяч осіб. Він зазначив, що «хоче почути українську громаду, 
спробувати відповісти на їхні невідкладні потреби, які ви-
значають їхню якість життя тут»..

Уповноваженою представницею з питань жителів укра-
їнського походження призначена Ольга Хребор, голова 
культурно-бібліотечного центру «Фама» та президент фес-
тивалю «Калейдоскоп культур». За її словами, найбільши-
ми проблемами українців є освіта імміґрантів відразу після 
приїзду до Польщі. Друге питання — виховання суспільства. 
«Попри близькість української культури та мови, українська 
громада дотепер стикається з певними непорозуміннями, 
певною відсутністю сприйняття серед мешканців Польщі», 
сказала вона.

Нові консульства в Польщі
Ще одне почесне консульство України відкрили в міс-

ті Катовіце Сілезького воєводства. Андрій Дещиця, Посол 
України у Польщі, повідомив, що 2020-го планується від-
крити генконсульство України й у Вроцлаві, а також почес-
не консульство у Кельце. Відтак залишиться лише два воє-
водські центри з 16-ти, де ще не буде українських консуль-
ських осередків— генеральних чи почесних консульств. 

Посол розповів, що відкриття нових консульських уста-
нов в Польщі зумовлене збільшенням тут кількості україн-
ських трудових міґрантів, яких приблизно 1,5 млн. 

Зараз у Польщі функціонує чотири генеральних консуль-
ства — у Ґданську, Варшаві, Кракові та Любліні.

Жертвами серії терактів у трьох 
містах Шрі-Ланки (острівна держава 
поблизу Індії, раніше цей острів нази-
вався Цейлон) стали, за останніми да-
ними поліції, понад 250 осіб. Ще со-
тні людей із різноманітними поранен-
нями потрапили у лікарні. І це можуть 
бути ще не всі жертви. Серед загиблих 
понад 30 іноземців, в тому числі й троє 
дітей. 

Через підозру в причетності до те-
рактів поліцією затримано до 40 осіб, 
проведено обшуки в десятках по-
мешкань. На додачу ведеться роз-
слідування в зв'язку з тим, що за-
стереження іноземних спецслужб 
про підготовку до теракту в Шрі-
Ланці не спонукали місцеві спец-
служби до дій.

У ніч на 23 квітня набуло чин-
ності запровадження надзвичай-
ного стану на острові. За словами 
президента держави Майтріпали 
Сірісени, надзвичайний стан запро-

ваджується в інтересах громадської 
безпеки, збереження правопорядку 
та гарантування забезпечення грома-
дян товарами й послугами.

Один з пунктів надзвичайного ста-
ну передбачає розширення повнова-
жень поліції та служб безпеки, в тому 
числі й щодо проведення обшуків і за-
тримань підозрюваних.

23 квітня також було оголошено 
національним днем жалоби. Зранку в 
країні провели хвилину мовчання. Та-

кож цього дня проведено масові похо-
вання загиблих внаслідок терактів.

21 квітня в кількох фешенебель-
них готелях і християнських церквах 
пролунала серія потужних вибухів. Це 
сталося саме тоді, коли в католиць-
ких храмах відправляли богослужін-
ня з нагоди католицького Великодня. 
Більшість з нападів скоїли терористи-
смертники. 

Уряд Шрі-Ланки звинувачує в ско-
єнні терактів місцеве ісламістське 

угруповання «Національний Тау-
хід Джамаат». Досі воно залиша-
лося майже невідомим. Найбіль-
шим злочином, який йому припи-
сували доти, було пошкодження 
статуй Будди у одному з районів 
острова минулого грудня. Саме 
тому експерти висловлюють при-
пущення, що без міжнародної під-
тримки здійснити ці теракти «На-
ціональний Таухід Джамаат» не 
міг.

15 квітня 2019 року у 
Нотр-Дам де Парі стала-
ся сильна пожежа, внаслі-
док якої обвалився шпиль 
та згоріло дві третини даху 
собору. Великих руйнувань 
зазнав собор і всередині. 

Будівля лише здавала-
ся цілком кам'яною, але на 
виготовлення опорних ба-
лок пішло 13 000 дубів. У 
природі ці дерева зайняли 
б понад 14 гектарів.

Загоряння у будівлі со-
бору виникло увечері 15 
квітня. Причина пожежі 
розслідуються, проте за 
деякою інформацією по-
жежа могла виникнути під 
час реставраційних робіт.

Останній раз собор Па-
ризької Богоматері отри-
мував серйозні пошко-
дження під час Французь-
кої революції в кінці XVIII 
століття. Дві світові війни 
собор пережив майже без 
пошкоджень

Співчуття народові 
Франції у зв’язку з цією 
трагедією висловили ке-
рівники найбільших дер-
жав світу, представники 
світової громадськості. 

Президент Франції Ем-
мануель Макрон заявив, 
що держава за 5 років по-
вністю відновить собор. 
Французи гаряче відгукну-
лися на заклик зібрати ко-
шти на відновлення собо-
ру. Уже за перші дні було 
зібрано 1 мільярд євро. 
Найбільше коштів внесли 
представники французь-
кого бізнесу. 

Стіни собору після 
пожежі вже укріплені і 
не обваляться. Архітек-
тори і будівельники переві-
рили і зміцнили конструк-
цію собору. Загроза обва-
лення стін минула.

* * *
Собор Паризької Бо-

гоматері (Нотр-Дам де 
Парі, фр. Notre Dame de 
Paris) — собор у столиці 

Франції ї, присвячений Діві 
Марії, матері Ісуса Христа, 
кафедральний храм Па-
ризької архідіоцезії. Один 
з найпрекрасніших витво-
рів готичного мистецтва. 
Стоїть на острові Сіте, на 
місці першої християнської 
церкви Парижа, базиліки 
Святого Стефана. Ця церк-
ва була побудована на міс-
ці галло-римського храму 
Юпітера, що стояв тут за 
часів римської влади. Со-
бор є п'ятинефною базилі-
кою. Висота будівлі стано-
вить 35 м, довжина — 130 
м, ширина — 48 м (для по-
рівняння — як футбольне 
поле, а за довжиною на-
віть більше). Висота дзві-
ниць — 69 м, вага дзвона 
Емануель у східній вежі — 
15 тонн.

Собор був спланова-
ний у ХІІ ст. Морісом де 

Сюллі. В 1163 році коро-
лем Франції Людовиком 
VII було закладено перший 
камінь фундаменту, але іс-
нує і думка, що це зроби-
ли єпископ Моріс де Сюллі 
або Папа Римський Олек-
сандр III.

 Будівництво собору 
тривало понад сто років. 
За задумо, він мав при-
ймати всіх мешканців то-
гочасного Парижа (10 000 
осіб), але за час будівни-
цтва кількість мешканців 
міста збільшилась у кілька 
разів.

Будівництво західного 
фасаду з його видатними 
двома баштами почалося 
приблизно у 1200 році. Ба-
шти були закінчені в 1245, 
а весь собор — у 1345 
році.

В часи Людовіка XIV, 
наприкінці XVII століття, 

собор пережив серйоз-
ні зміни: могили і вітражі 
були зруйновані. В резуль-
таті Французької револю-
ції, в кінці XVIII століття ба-
гато що зі скарбів собору 
було зруйновано або вкра-
дено, проте великі дзвони 
собору уникнули долі бути 
перелитими на метал; сам 
собор використовувався 
як продовольчий склад.

Реставрація була по-
чата в 1841 р. під керівни-
цтвом архітектора Віоле-
ле-Дюка (1814–1879). 
Цей талановитий паризь-
кий архітектор-реставра-
тор також займався рес-
таврацією Ліонського і 
Ам'єнського соборів, фор-
теці Каркассон на півдні 
Франції і готичної церкви 
Сент-Шапель. Відновлення 
тривало 23 роки і включа-
ло будівництво шпилю. 

Собор був місцем сус-
пільного життя міста. Його 
оточували численні лав-
ки та ятки, де продавали 
різноманітні товари. Купці 
тут укладали угоди, а світ-
ські дами приходили похи-
зуватись вбранням. Також 
тут обмінювались новина-
ми. Поруч влаштовували 
танці та карнавали, грали 
у м'яч. Під час небезпеки в 
соборі знаходили притулок 
мешканці сусідніх селищ 
не тільки зі своїми пожит-
ками, а навіть і з худобою. 
Також в соборі професори 
читали лекції своїм студен-
там, роблячи перерву для 
богослужінь.

Собор Паризької Бого-
матері став однією з клю-
чових дійових осіб одно-
йменного роману видат-
ного французького пись-
менника Віктора Гюго, а за 
задумом автора — навіть 
головною дійовою особою. 
Основні події твору відбу-
ваються поблизу або в сті-
нах собору, його опису від-
водиться значна частина 
роману. 

Собор Паризької Богоматері 
постраждав від величезної пожежі

Жалоба за загиблими 
внаслідок терактів на Шрі-Ланці.

Теракти на Шрі-Ланці: сотні загиблих і поранених 

Собор до пожежі і після неї
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Бліц-інформ
На планеті вперше 
літніх людей стало більше, 
ніж маленьких дітей
За даними ООН, на кінець 2018 року кіль-

кість тих, кому було 65 і більше років, станови-
ла близько 705 мільйонів, а дітей молодше 5-ти 
— близько 680 млн. У більшості країн люди жи-
вуть дедалі довше і мають все менше дітей.

Ось частка тих, кому більше 65 років, у де-
яких країнах:

Японія — 27 %
Італія — 23 %
Євросоюз — 19,7 %
США— 15,4 %
Китай — 10,6 %
Бразилія — 8,5 %
Туреччина — 8,15 %
Індія — 5,9 %
Іран — 5,4 %
Близький Схід / Північна Африка — 4,9 %
Африка на південь від Сахари — 3 %.

Жінок стало менше, 
ніж чоловіків
Найгостріше це відчувається в Індії і Китаї. 

Там жінок менше, ніж чоловіків, відповідно на 10 
і 12 мільйонів. А оскільки в цих двох найбільшим 
за населенням країнах живе третина людства, це 
вплинуло і на співвідношення в цілому по планеті. 

До такого дисбалансу привела демографіч-
на політика цих двох країн проти високої наро-
джуваності, в поєднанні з місцевими традиція-
ми. Більшість сімей воліли мати хлопчика, що 
стимулювало практику селективного перери-
вання вагітності.

Нестача жінок відзначена ще в ряді краї-
нах світу, але не має таких масштабів, як в Ін-
дії і Китаї.

Незрячий японець 
перетнув Тихий океан 
на яхті
Японець Мітсухіро Івамото, який у 16 років 

повністю втратив зір, перетнув Тихий океан на 
12-метровій яхті. З ним перебував зрячий аме-
риканський штурман Дуглас Сміт, який висту-
пав у ролі навігатора, але в управління яхтою 
не втручався. 

На початку подорожі Івамото написав у бло-

зі: «Ми беремося за цю подорож не тільки для 
особистого досягнення, але й щоб показати, що 
все можливо, коли люди збираються разом.»

52-річний японець став першою незрячою 
людиною, яка перепливла Тихий океан, керу-
ючи яхтою. Це йому вдалося з другої спроби. У 
2013 році через 5 днів плавання яхта зіткнула-
ся з китом і затонула, Івамото і штурмана вряту-
вала берегова охорона.

«Я не здався і втілив мрію в реальність. Я 
найщасливіша людина на землі», сказав япо-
нець по завершенні плавання.

Івамото в лютому вийшов з порту Сан-Дієго 
у США і добрався до префектури Фукусіма в 
Японії. На цей шлях довжиною 14 тисяч кіломе-
трів він витратив близько двох місяців. 

Заплив японця був благодійним — зібрані 
пожертви направлять на боротьбу з хвороба-
ми, що викликають сліпоту.

У Фінляндії створили 
добриво з батарейок
Відпрацьовані батарейки, звичайно, шкід-

ливі, їх потрібно збирати й утилізувати. Але під 
час переробки можна виділити деякі елементи, 
корисні для рослин.

У Фінляндії з’явилося добриво з переро-
блених батарей. Воно забезпечує проникнен-
ня в землю таких корисних речовин, як магній, 
цинк, сірка, калій в рідкому вигляді.

Винаходом уже зацікавилися аграрії Вели-
кобитанії. Тут спостерігається нестача цинку в 
основному на піщаних ґрунтах, а дефіцит мар-
ганцю характерний для всіх полів. 

Катик. Напій тюркських 
народів. Густе молоко заква-
шують сметаною і ставлять в 
тепле місце на 8-10 годин. Далі 
його роблять за допомогою 
катика попередньої закваски 
(причому чим давніші кисло-
молочні грибки, тим міцнішим і 
щільнішим виходить новий ка-
тик). У Татарії і Башкирії його 
нерідко готують з буряком або 
вишнею. 

Кефір. Напій, заквашений 
за допомогою так званих «ке-
фірних грибків» — закваски. 
Благотворно впливає на мі-
крофлору кишківника, зміц-
нює імунітет, перемагає хро-
нічну втому, допомагає при по-
рушеннях сну і хворобах нер-
вової системи, добре втамовує 
спрагу. Батьківщина кефіру — 
північний схил Кавказького 
хребта. Довгожителі-горяни, 
зокрема осетини і карачаївці, 

здавна дуже дорожать заквас-
кою для кефіру. 

Кумис. Напій з блакитного, 
солодко-терпкого молока ко-
бил. Його пили ще скіфи. Кумис 
люблять казахи, киргизи, баш-
кири, калмики. І не тільки тому, 
що ці народи ще недавно вели 
кочове життя, а це неможливо 
без коня. Кумис прекрасно діє 
на обмін речовин, допомагає 
травленню, відновлює сили.

Мацоні, мацун. У Закав-
каззі здавна готують ці йогурти 
з кип'яченого козячого, буйво-
линого, коров'ячого або овечо-
го молока: в Грузії це «мацоні», 
у Вірменії — «мацун». У ледь те-
пле після кип'ятіння молоко до-
дають закваску (найчастіше це 
мацоні попередньої закваски, 
а для першого разу можна ви-
користовувати скислі вершки) 
і ставлять в тепле місце на 6-8 
годин. Виходить густий кислий 

напій, який не тільки п'ють, але 
і додають в тісто для хачапурі, 
заливають ним гарячі м'ясні та 
овочеві страви. Нерідко мацо-
ні заготовляють про запас: ви-
сушують, перетворюючи в су-
хий порошок, який дуже довго 
зберігається. 

Маслянка — знежирені 
вершки, які виходять при зби-
ванні масла. Її охоче пють, осо-
бливо при дієтах, з неї роблять 
дієтичний сир, застосовують 
в кондитерській і хлібопекар-
ській справі.

Ряжанка — напій з кисло-
го молока в суміші з вершка-
ми. Родом ряжанка з України: 
тут її роблять у низьких глиня-
них горщиках. Молоко і верш-
ки запарюють при високій тем-
пературі, не доводячи до ки-
піння, поки вони не набудуть 
красивого кремового кольору. 
Потім заквашують: в домашніх 

умовах – додавши трохи сме-
тани, а в заводських для цьо-
го використовують спеціальні 
бактерії.

Тарак. Дуже своєрідний 
напій, поширений в Монголії, 
Бурятії, Туві і на Алтаї. Готують 
із суміші різних видів молока 
(овечого, коров'ячого, козячо-
го, верблюжого, з яків), яку на-
грівають, не доводячи до ки-
піння, потім охолоджують, до-
дають закваску з старого та-
раку.

Шубат — напій з кисло-
го верблюжого молока, який з 
давніх часів готують казахські 
кочівники-скотарі. У шкіряний 
мішок кладуть закваску, вли-
вають свіже верблюже моло-
ко і залишають на добу, а пе-
ред тим, як подати до столу, до-
бре перемішують. Виходить со-
лоний густий напій, жирніший, 
ніж кумис (8% жиру).

Засновниця професії «догля-
дальниця» — Флоренс Найтінгейл 
(Великобританія, 1820-1910). Нам 
здається природним, що догляд за 
хворими — справа професіоналів. 
Але всього півтора століття тому на 
цю роботу брали жінок без будь-
якої підготовки, причому з низів 
суспільства — тих, кого більше не 
брали нікуди.

В Англії є нова професія – лю-
дина, що стоїть у черзі. Ціна одні-
єї години роботи коштує покупцеві 
20 фунтів.

Спеціаліст зі спостереження 
за стриптизерками — ця вакансія 
сколихнула ринок праці в США. Од-
ному дослідному інституту знадо-
билися співробітники для спосте-
режень за танцівницями стрипти-
зу. Ті, кого взяли на цю незвичай-
ну роботу, протягом двох місяців 
спостерігали за сексуальними тан-
цями стриптизерок, робили запи-
си про це і отримували оклад в 10 
000 доларів.

Прибиральник в порнографіч-
ному кінотеатрі — плюси в такій 
роботі можуть знайти хіба що стур-
бовані підлітки, які хочуть безко-
штовно цілий день дивитися «полу-
ничку». Для інших це тяжка і проти-
вна праця.

Один драматург майже 2,5 ти-
сячі років тому найняв глядача, 
щоб той освистав іншого драма-
турга. Але інший драматург вчинив 
хитріше — заплатив кільком гляда-
чам, щоб вони йому голосно апло-
дували. Зараз же найманих гляда-
чів називають клакери.

Коли комп'ютери тільки 
з'явилися, слово «хакер» було по-
важним. Його використовували 
для позначення комп'ютерних ге-
ніїв. Хакерів поважали за вміння 
нестандартно мислити і знаходи-
ти розумні рішення найскладніших 
проблем.

Гід по туалетах є держслуж-
бовцем у Японії, допомагає ба-
жаючим знайти в місті найближ-
чий туалет. Послуги гіда коштують 
близько 4 центів.

«Ви звільнені!» — саме таку 
фразу на свою адресу десятки ра-
зів на день чують деякі люди в аме-
риканських супермаркетах. Кожен 
раз, коли покупцеві щось не спо-
добалося, адміністратор викликає 
спеціального службовця для «по-
карань», лає його і публічно начеб-

то «звільняє». В результаті всі задо-
волені.

Нюхальник пахв. Вони працю-
ють у компаніях, які займаються 
виробництвом косметичних засо-
бів для перекриття неприємних за-
пахів під руками. Цими працівни-
ками наноситься препарат на пах-
ви учасників випробування, після 
цього вони нюхають їх і роблять 
позначки, відзначаючи протягом 
доби запах.

Офіційна служба з надання на-
йманих друзів і родичів з'явилася 
минулого року в Китаї. Туди звер-
таються перед весіллям, днем на-
родження або іншим торжеством, 
на якому «має бути» багато-бага-
то людей — для підтримки стату-
су. Втім, неофіційно подібні послу-
ги надаються по всьому світу дуже 
давно.

Нещодавно один шведський 
жіночий журнал оголосив кон-
курс на посаду тестера пляжу. 
Той має місяцями відпочивати 
на пляжах, відвідувати бари і 
дискотеки і ... фліртувати з жін-
ками. Редакція навіть згодна 
оплачувати деякі витрати на ку-
рортні романи. Тільки все це не-
обхідно барвисто описувати в 
журналі.

Випробувач меблів. Йому по-
трібно сідати на різні стільці і пе-
ревіряти їх на міцність. Крім цього, 
ним робиться перевірка крісел, лі-
жок і т.д. 

Погонич мавп. У парку сафарі 
цю посаду займає обов'язково чо-
ловік. Мавпи люблять кататися на 
машинах — забираються на дахи 
автомобілів. А погонич, озброєний 
довгою палицею, зобов'язаний ви-
штовхувати їх звідти. Ганяти цих 
вертких створінь протягом робо-
чого дня під палючим сонцем — 
справа нелегка. 

Доглядач копит. Поганий стан 
копит може позначитися на само-
почутті корови, її надоях і навіть 
здатності розмножуватися. На 
елітних фермах у Європі та Амери-
ці за цим стежать цілі підрозділи 
співробітників.

Слухачі. На вулицях Токіо мож-
на зустріти людей з табличками «Я 
слухаю тебе». За невелику плату 
вони готові просто слухати вас, ки-
вати, посміхатися, іноді реготати. 
Єдиний мінус — ці слухачі не дають 
порад.

Міжнародна 
конференція тих, 

хто запевняє, 
що Земля плоска 

Попри те, що ще кілька століть тому здійснено пер-
ше кругосвітнє плавання, попри польоти в космос, 
досі є люди, які стверджують, як це було в Середньо-
віччя, що Земля не кругла, а плоска. Втім, вони скорі-
ше не стільки дійсно вірять у це, як демонструють свій 
епатаж, оригінальність. 

У столиці штату Колорадо (США) пройшла друга 
міжнародна конференція людей, які стверджують, 
що Земля плоска. Учасники її обговорювали біблійні 
свідчення про це, викривали «світові змови» з метою 
приховування такої «істини».

На конференцію зібралося 650 учасників, кожен 
заплатив 350 доларів за можливість послухати лекції 
одновірців. Учасники конференції ділилися теоріями 
про те, хто і чому тримає в невіданні населення Зем-
лі, приховуючи інформацію про її плоску форму. У цих 
теоріях згадуються «таємні ляльководи НАСА, масони, 
інсценування місячних експедицій, змови глобаліс-
тів» і багато іншого.

«Я знайшов понад 200 свідоцтв у Святому Пись-
мі, які підтверджують, що ми з вами живемо на неру-
хомій плоскій Землі», заявив Натан Робертс, один з 
«євангельських космологів», які виступили на конфе-
ренції. Це молодий підприємець, який роз'їжджає по 
країні з дружиною і дітьми, торгує книгами на ці теми 
і є типовим зразком американського бродячого про-
повідника. 

Адептів вчення про плоску або «біблійну» Землю 
багато хто вважає однією з субкультур американсько-
го християнства фундаменталістського спрямування. 
У цій вірі химерно намішано теорії змови, обдурен-
ня «світовим урядом», тотальної брехні про космічні 
досягнення, твердження, що плоска Земля лежить в 
центрі всесвіту, що за твердим небокраєм знаходить-
ся рай, а під землею — пекло.

 Рух пишається тим, що його переконання розділя-
ють і ряд американських знаменитостей, серед яких 
відомі актори, спортсмени. 

Втім. аналітики вважають, що популярність цього 
руху пояснюється попитом на епатаж, типовим для со-
ціальних мереж і преси.

Незвичайні професії

Кисломолочні продукти світу
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Цікаві й маловідомі факти

Легендарний «Титанік» виходив 
в океан під гаслом «Навіть Бог не 
зможе потопити корабель». Однак, 
величезний пароплав зіткнувся з 
айсбергом увечері 14 квітня 1912 
року, коли перетинав Атлантику на 
шляху з Саутгемптона (Англія) в Нью-
Йорк. Загибель корабля в ніч на 15-
те квітня стала найзнаменитішою 
катастрофою на морі.

Частини «Титаніка» лежать в Пів-
нічній Атлантиці на глибині 3750 ме-
трів. В процесі занурення під воду 
судно розкололося на дві частини, 
які зараз лежать на відстані близько 
600 метрів одна від іншої. Біля них в 

радіусі кількох сотень метрів знахо-
дяться численні уламки і предмети, в 
тому числі величезний шматок кор-
пусу судна.

Вперше затонулий лайнер вия-
вила експедиція Роберта Балларда 
в 1985 році, хоча спроби відшука-
ти уламки пароплава робилися і до 
цього. 

Багато хто вважав, що на затону-
лосу кораблі знаходяться коштовнос-
ті й інші артефакти на велику суму гро-
шей. Дещо водолазам 17-ти різних екс-
педицій вдалося підняти на поверхню, 
включаючи особисті речі пасажирів і 
величезний шматок обшивки.

Однак про те, щоб підняти з дна 
корпус пароплава, мова давно не 
йде. Частини його глибоко пішли в 
донний мул і перебувають у жалю-
гідному стані. Вони вкриті багатоша-
ровою іржею, товщина якої постійно 
зростає. При спробі підняти уламки з 
дна, найімовірніше, корпус остаточ-
но зруйнується.

Уламки «Титаніка» давно ста-
ли частиною підводної екосистеми. 
Вони покриті нальотом, який утво-
рився внаслідок продуктів життєді-
яльності мікроорганізмів. На корпу-
сі і біля нього проживають 24 види 
безхребетних тварин і 4 види риб, 
деякі з цих організмів навіть хар-
чуються металевими і дерев'яними 
конструкціями.

На думку мікробіологів, ко-
рабель розсиплеться на невели-
кі фрагменти на рубежі XXI і XXII 
століть. 

Розкіш перед катастрофою
Гігантський лайнер «Титанік» був 

неймовірно розкішним — практич-
но лондонський готель «Рітц» на 
воді. У розпорядженні пасажирів 
було 8 палуб, спортивний зал, ту-
рецькі лазні, корт для сквошу, чоти-
ри ресторани, два бари. Кают пер-

шого класу на судні було 416.
Інтер'єр для заможних пасажи-

рів був особливо багатим і помпез-
ним – червоне дерево, позолота, 
шовк і дороге скло. Було все для по-
треб вершків суспільства.

Кухня, коктейлі, які готували для 
заможних клієнтів у барах, мода 
того часу - весь блиск і шарм едвар-
діанської епохи. Ця епоха — корот-
кий період від початку XX століття до 
Першої світової війни, коли на троні 
Великобританії сидів Едуард VII, син 
королеви Вікторії. Людям, які потім 
пережили жахи війни, цей час зда-

вався безтурботним золотим часом, 
а для багатих — періодом, коли мож-
на було насолоджуватися ледар-
ством, подорожувати з комфортом 
на потягах, пароплавах, автомобі-
лях, колекціонувати мистецтво.

Нормою для пасажирів першо-
го класу лайнера був обід з 10-ти 
страв. Легкий весняний супчик з зе-
леним горошком, курча в кремово-
му соусі, устриці та інше — все це 
супроводжувалося келихом вина.У 
винний льох «Титаніка» було заван-
тажено в основному шампанське і 
бордо.

Походження 
звичайних речей

Еліас Хоу є винахідником швейної машинки, яка 
з'явилася в 1851 році. Він також придумав блискавку, 
якою ми користуємося на своїх джинсах та куртках. Однак, 
масово виготовляти блискавки почали лише з 1930 року. 

Штани придумали кочівники-скіфи. Ця деталь одягу ря-
тувала шкіру вершників від потертостей через тривале пе-
ребування в сідлі. Пізніше штани поширилися і серед інших 
народів. Тільки стародавні римляни відкидали цей пред-
мет гардероба, вважаючи його придатним лише для вар-
варів. Проте, вершники римської армії мали право носити 
штани з практичних міркувань. Спочатку штани були не од-
ним елементом одягу, а двома окремими штанинами, які 
кріпилися до пояса за допомогою мотузок. Саме тому в 
більшості мов слово «штани» має форму множини.

Сьогодні для декого дивно виглядає, якщо людина но-
сить сандалі зі шкарпетками. Але раніше це було нормою. 
Річ у тому, що сандалі випускали вже з пришитими шкар-
петками. Звичайно, пізніше визнали це незручним і стали 
робити по-іншому.

Творцем бікіні є французький модельєр Луї Реар. Таку 
назву жіночий купальник отримав на честь острова Бікі-
ні, на якому проходили випробування ядерної зброї. Реар 
вважав, що ця річ викличе фурор, подібний до вибуху.

Чикаго подарувало нам чимало відкриттів і таланови-
тих людей. Так, в 1935 році саме там були вперше запро-
поновані дизайнером спідньої білизни просторі труси, так 
звані сімейні. Так-так, цим трусам, які так популярні сьо-
годні, всього 84 роки.

Вперше ґудзики почали випускати в Німеччині. Деко-
рування одягу та меблів — ось первісне призначення цьо-
го винаходу. А вже потім, у XIII столітті, для них придумали 
отвори, і вийшло дуже зручно. 

Чоловіки та жінки застібають одяг по-різному — пер-
ші зліва направо, другі навпаки. Ця традиція виникла дуже 
давно. У випадку з чоловіками все ясно — зліва направо 
застібатися звичніше, бо правою рукою, а правші станов-
лять більшість. З жінками все набагато цікавіше. Супутні 
елементи, як правило, виготовлялися з коштовностей. Ці 
предмети гардероба дозволяли собі виключно знатні пер-
сони, які на той час не могли одягнутися самі, і була потріб-
на допомога слуг. Для комфортного переодягання жінок 
прислугою, застібка на жіночих речах перебувала справа, 
звідки й допомагала вдягатися прислуга. 

Ще не так давно кишені були тільки на предметах чо-
ловічого гардероба. Кишені на жіночому одязі з'явилися з 
легкої руки легендарної Коко Шанель. 

Сонячні окуляри спочатку виписували хворим на сифі-
ліс. Він призводить до світлової чутливості, тому в XIX і на 
початку XX ст. лікарі виписували затемнені окуляри таким 
хворим.

Футболки існують завдяки американським солдатам. 
Армія США почала замовляти футболки для солдатів під 
час війни з іспанцями в 1898 році. Після Другої світової 
ветерани започаткували моду носити футболки в повсяк-
денному житті. 

Танець — сукупність ритмічних ру-
хів, з демонстрацією пластики і гнучкос-
ті під музику — один з найдавніших ви-
дів мистецтва. Існують національні тан-
ці (лезгинка, гопак, фламенко), бальні 
класичні (вальс, танго, румба), сучасні 
(рок-н-рол, брейк, сценічний балет).

У класичному індійському танці для 
того, щоб зобразити певне почуття, за-
лучаються не тільки очі, а й брови, губи, 
ніс, щоки, підборіддя і вуха. Це прекрас-
на зарядка для м'язів обличчя.

У Єгипті виконавиці танцю живота 
щорічно сумарно сплачують державі як 
прибутковий податок 900 млн єгипет-
ських фунтів (264 млн доларів США). Це 
робить танцівниць п'ятим по значущос-
ті джерелом поповнення скарбниці дер-
жави — після Суецького каналу, туриз-
му, експорту нафти і бавовни. Танець 
живота був привнесений на Близький 
Схід з Індії циганами приблизно в Х сто-
літті.

Танці епохи Відродження часто ви-
конувалися під час застіль і тісно пере-
гукувалися з меню. Наприклад, танець, 
що розповідає про давньогрецького ге-
роя Язона і Золоте руно, передував сма-
женій баранині.

У середньовічній Європі величез-
ною популярністю при королівських 
дворах користувалися бали. Багато 
світських танців виникли з нехитрих 
танців простолюдинів. Уже в XV сто-
літті були вчителі танців, які навча-
ли правильному виконанню модних 
танців.

Днем народження стриптизу вва-
жається 13 березня 1894 року, коли під 
час гулянки паризьких студентів-худож-
ників дві юні натурниці скочили на стіл 
і почали оголюватися під музику. Приї-
хала поліція, яка заарештувала перших 
стриптизерок. Це викликало студент-
ські заворушення.

Дехто вважає, що танець полька ро-
дом з Польщі. Однак це чеський танець: 
чеське слово polka означає «половина». 
А цей танець танцюють маленькими, 
«половинними» кроками.

Англійський поет Байрон, коли впер-
ше побачив вальс, заявив, що партне-
ри знаходяться дуже вже близько один 
до одного. А от для того, щоб потрапи-

ти на знаменитий віденський різдвяний 
бал, обов'язково треба вміти танцюва-
ти вальс. 

Щітка, перетасування, намотування 
на клубок і судоми. Ця дивовижа — при-
йоми танцю чечітка.

Назва знаменитого бразильського 
танцю самба означає потомство афри-
канського чоловіка і білої жінки.

Танець ча-ча-ча називають «танцем 
кокеток», оскільки він характеризується 
виразними рухами стегон.

Танго отримало розповсюдження 
від африканських спільнот в столиці Ар-
гентини Буенос-Айресі. Слово «танго» 
зводять до мови нігерійського народу 
ібібіо, де воно означало танець під звук 
барабана. Спочатку танго танцювали 
тільки чоловіки, які домагаються уваги 
жінок.

Хіп-хоп виник в Південному Бронк-
сі, в Нью-Йорку в 1980-х роках. До му-
зичного напрямку хіп-хопу відносяться 
реп, фанк і бітбокс, до образотворчого 
— графіті, а до танцювального — брейк 
данс, крамп, C-Walk і waving.

Сальса — це практично суцільна 
імпровізація партнера. Від партнерки 
потрібно тільки слухняно рухатися за 
партнером і отримувати задоволення. 
За легендою, сальсу Касіно почали тан-
цювати після кубинської революції в за-
критих владою гральних закладах. Ка-
жуть, що якщо ви ніколи не танцювали 

бачату, то ви взагалі не танцювали. Го-
ловна мета в цьому танці – найтісніший 
контакт партнерів. Поворотів у танці 
мало, зате часто використовуються біч-
ні проходи і «перекидання» дами з боку 
в бік. 

У 1961 р. Чеббі Чекер показав по те-
лебаченню новий танець, придуманий 
ним особисто. Це був твіст. Танцювати 
його можна було й кожному поодинці. 
Рухи здавалися простими і доступними. 
Твіст швидко затьмарив інші ритми Аме-
рики, а через деякий час обрушився і на 
країни Європи.

Танець сіртакі зовсім не грецький 
народний. З'явився він тільки в 1964 
році завдяки винахідливості знамени-
того актора Ентоні Куїна під час зйомок 
фільму «Грек Зорба». За сценарієм Ку-
їну, який грав Зорбу, потрібно станцю-
вати щось національне - зі стрибками і 
енергійними рухами. За день до зйомки 
сцени з танцем Куїн зламав ногу. Тому 
актор придумав танець з незвичайним 
«тягнучим» кроком, коли ніби пливеш 
по слизькому, і це дозволяло йому під-
тягувати хвору ногу. Композитор Мікіс 
Теодоракіс написав повільну музику, 
а актор станцював під неї «народний» 
танець власного витвору. Режисеро-
ві Куїн сказав, що танцю навчив його 
один з місцевих жителів, і називається 
цей танець «сіртакі» ( грецькою — «тор-
кання»).

«Титанік» уже не наважаться піднімати з дна

Танцюють всі! 



№150   2 травня 2019 року№150   2 травня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо1010 Світ історії

«П’ята графа». Якою насправді 
була національна політика в СРСР

Заучуючи в школі вірш Владі-
міра Маяковского «Стихи о совет-
ском паспорте», я не міг зрозумі-
ти, чому поет говорив про «крас-
нокожую паспортину»: виданий 
мені тоді паспорт був зеленого ко-
льору. Згодом дізнався, що Мая-
ковскій розповідав про паспорт, 
який видавали громадянам тільки 
при перетині державного кордону. 
Внутрішні паспорти з’явилися піс-
ля його смерті. Так само не міг зро-
зуміти, чому графу з позначенням 
національності називали п’ятою. 
Адже в паспортах інформація про 
національність містилася в четвер-
тій графі, одразу після прізвища, 
власного імені і, за російським зви-
чаєм, по батькові. Згодом дізна-
вся, що після приходу більшовиків 
до влади в усіх анкетах національ-
ність вказувалася після позначен-
ня соціального походження, тобто 
стояла на п’ятому місці. 

Найвищий орган радянської 
влади, яким стало утворене в 1919 
році п’ятиосібне політбюро Цен-
трального комітету РКП(б), мав 
своєрідний національний склад: 
росіянин із ретельно приховува-
ною інформацією про єврейське 
походження по материнській лінії 
(Лєнін), українець (Крестинський), 
грузин (Сталін) і два євреї (Камє-
нєв і Троцький). Рахуючись із поши-
реним у суспільстві побутовим ан-
тисемітизмом, вожді більшовиків 
вдавалися в кадровій політиці до 
дискримінуючих заходів щодо осіб 
із зазначеною в анкетах «непра-
вильною» національністю.

Тепер доводиться чути обурені 
заяви: чому в паспортах немає гра-
фи, що позначає національність? 
Мовляв, я пишаюся тим, що наро-
дився українцем, а тому вимагаю, 
щоб у паспорті ця графа залишила-
ся! Треба розуміти, однак, що вну-
трішні паспорти були своєрідним 
ошийником, який радянська вла-
да одягала на громадянина. Вони, 
як багато інших реалій нашого жит-
тя і мислення, залишаються релік-
том попередньої епохи. Отже, вар-
то розглянути національну політику 
РКП(б) — ВКП(б) — КПРС, яка наро-
дилася в лєнінські часи й зберіга-
лася до розпаду СРСР. 

 

Титульні нації 
і «старший брат»

«Лєнінська національна полі-
тика», яку після XX з’їзду КПРС ста-
ли вважати вершиною лібералізму 
на тлі сталінських депортацій бага-
тьох народів, поєднувала три скла-
дові:

визнання за етносом, який чи-
сельно переважав у кожній лан-
ці адміністративно-територіально-
го поділу, прав і переваг титульної 
нації;

сприяння такій титульній на-
ції в культурному зростанні й 
кар’єрному просуванні її представ-
ників щаблями компартійної та ра-
дянської вертикалей;

фіксація національної належ-
ності в анкетах і документах, які за-
свідчували особу («п’ята графа»).

Концепт титульної нації був за-
проваджений в обіг наприкінці XIX 
століття французьким письмен-
ником Морісом Барресом і зго-
дом знайшов відображення в кон-
ституційному праві. Так назвали 
ту частину населення, національ-

ність якої визначала назву держа-
ви. Проте в Радянському Союзі по-
няття «титульна нація» набуло іншо-
го змісту. Щоб показати себе при-
бічниками найбільш радикального 
розв’язання національного питан-
ня, вожді більшовиків оголосили 
титульними націями всі етноси, які 
становили більшість населення в 
кожній адміністративно-територі-
альній одиниці. 

На населення країни, яке скла-
далося наполовину з представни-
ків панівної нації, а наполовину з 
безправних інородців, така рево-
люційна новація мала вражаючий 
ефект. Насправді, однак, усе зве-
лося до встановлення ієрархії ет-
носів, визначеної політико-адміні-
стративним поділом. На чолі ієрар-
хії, як слід було чекати, опинилися 
росіяни. Вони неофіційно розгля-
далися як титульна нація загаль-
носоюзного масштабу. Титульними 
націями другого порядку вважали 
тих, хто дав своє ім’я союзним рес-
публікам, третього порядку — ав-
тономним республікам, четвертого 
порядку — національним округам, 
п’ятого порядку — національним 
районам. Представників титульних 
націй, які проживали за межами 
своїх адміністративно-територіаль-
них одиниць, або людей тих націо-
нальностей, які не мали таких оди-
ниць у СРСР, вважали національни-
ми меншинами. 

Наявність багатьох титульних 
націй жодним чином не підривала 
привілейованого становища ро-
сіян, що не вважали себе націо-
нальною меншиною в будь-якому 
регіоні. Кремль турбувався насам-
перед про російські національні ін-
тереси. Про це свідчили безуспішні 
спроби радянського уряду України 
збільшити територію республіки за 
рахунок прилеглих земель РФ із пе-
реважно українським населенням. 
Водночас Російській Федерації не 
дозволяли розбудувати в Москві 
конкурентний загальносоюзно-
му компартійно-радянський центр, 
подібний до тих, які були в союз-
них республіках. Російська радян-
ська вертикаль мала у своєму роз-
порядженні другорядні об’єкти, а 
компартійної вертикалі влади в Ро-
сії взагалі не було, всі регіональні 
парткоми підпорядковувалися без-
посередньо ЦК ВКП(б) — КПРС. 

Згідно з Конституцією титуль-
ні нації союзних республік мали 
вагомі державні права аж до пра-
ва виходу із Союзу й утворення 
незалежної держави. Однак у бу-
дові СРСР принцип політизації ет-
нічності сполучався з принципом 
«демократичного централізму», за 
яким нижчі інстанції будь-яких ор-
ганізаційних структур цілком і за-
вжди підпорядковувалися вищим. 
Тому становище титульних націй у 
радянській політичній системі не 
можна оцінювати у відриві від ре-
альної влади, яка не описувалася 
Конституцією. Кумулятивний ефект 
від поєднання принципів «демо-
кратичного централізму» й політи-
зації етнічності перетворював Ра-
дянський Союз із федерації рівно-
правних республік на країну імпер-
ського типу з найвищим ступенем 
централізації влади. Кремль не за-
лежав ні від партії, яку він підім’яв 
під себе, ні від суспільства, якому 
залишалося тільки безвідмовно 
обирати в радянські органи влади 

рекомендованих парткомами кан-
дидатів від «блоку комуністів і без-
партійних».

Умонтований у будову Радян-
ського Союзу концепт титульної на-
ції передбачав здійснення кампа-
нії коренізації, яка надавала кож-
ній кількісно переважаючій спіль-
ноті можливість розвиватися в 
межах її власної адміністративно-
територіальної одиниці. Слід визна-
ти, що кампанія коренізації сприя-
ла розвитку культури титульних на-
цій, хоча держава насамперед роз-
раховувала на укорінення своєї 
влади. Цей розрахунок виправдав-
ся. Радянська влада, яка впродовж 
1917–1919 років встановлювала-
ся в Україні тричі, втратила окупа-
ційний характер саме через те, що 
їй вдалося знайти спільну мову з 
місцевими політичними силами на-
віть до оголошення XII партійним 
з’їздом офіційного курсу на коре-
нізацію (зокрема, українізацію) од-
разу після утворення СРСР.

 

Коренізація-
українізація

Радянська українізація й украї-
нізація національних урядів 1917–
1919 років мали один спільний 
знаменник: дерусифікацію. Незва-
жаючи на однакову назву, це були 
зовсім різні кампанії. Адже голо-
вна мета коренізації радянської 
влади в Україні полягала в тому, 
щоб змусити «місцевих людей» (ви-
слів Іосіфа Сталіна) служити Крем-
лю вірою і правдою. Впродовж де-
сятиліть радянська Росія не нава-
жувалася призначити «місцеву лю-
дину» на найвищу в Україні посаду 
генерального (першого) секретаря 
ЦК КП(б)У: Олексій Кириченко обі-
йняв уже за часів Нікіти Хрущова. 

Разом із тим радянська украї-
нізація забезпечила колосальний 
злет української культури. Відчу-
ваючи себе не титульним етносом, 
а справжньою нацією в європей-
ському розумінні слова, українці 
прагнули замінити фейкову кон-
ституційну державність реальною. 
У лютому 1931 року на адресу пре-
зидії XIII Всеукраїнського з’їзду рад 
надійшла заява, підписана деяки-
ми делегатами й гостями з’їзду — 
робітниками харківських заводів. 
Підписанти обурювалися тим, що 
Україна з її 30-мільйонним насе-
ленням мала не більший бюджет, 
ніж 5-мільйонна Московська об-
ласть. Вони вказували на жахли-
вий стан села («босі, голі, голодні, 
принижені, придушені, загнані, по-
грабовані гірше, ніж грабував цар-
ський уряд, у сто разів гірше, ніж 
грабує найбільш жадібна капіта-
лістична країна свої колонії»). Ви-
сновок був такий: «Треба будувати 
українську радянську державність, 
бо вже час наспів. Населення зрос-
ло, воно вже мало говорить про по-
ламаний паркан чи про відібрану 
квартиру, а воно говорить про Дер-
жаву. Українську радянську дер-
жавність треба будувати, бо вона 
тільки розпочата, а в нас до цього 
часу говорять тільки про мову, куль-
туру, хоча це теж елементи держав-
ності».

Кремль на такі вимоги відпові-
дав репресіями. У їх епіцентрі опи-
нилися люди, які уособлювали най-
вищий рівень національної культу-
ри. Їх знищували чи приборкували 

жахливими способами. Постано-
вою ЦК ВКП(б) «Про хлібозаготів-
лі на Україні, Північному Кавказі 
та у Західній області» від 14 груд-
ня 1932 року кампанія україніза-
ції була припинена всюди за меж-
ами України. У самій Україні вона 
тривала, але влада стала чітко роз-
різняти більшовицьку й «петлюрів-
ську» українізації. Більшовицька 
українізація укорінювала, як і ра-
ніше, політичний режим, а «петлю-
рівську» розглядали як її небажа-
ний побічний наслідок, що сприяв 
національному піднесенню, тобто 
діяв усупереч намірам режиму по-
вернути націю в стан етносу. 

 

Геноцид у вишиванці
Характерно, що центральна 

влада в репресивних діях ховалася 
за машкару підкресленої україно-
філії. Сталінський намісник в УСРР 
Постишев винищував національ-
ну інтелігенцію, одягнувшись у ви-
шиванку. Коли місцеві апаратни-
ки зрозуміли репресії 1932–1933 
років як кінець кампанії україніза-
ції, він негайно припинив їхні спро-
би обмежити права титульної на-
ції в радянському розумінні цього 
терміна. Черговою демонстрацією 
облудної українофілії було пере-
ведення в 1934 році республікан-
ських органів влади з Харкова до 
національної столиці українського 
народу — Києва. Після Голодомору 
стало можливим демонструвати лі-
бералізм у національному питанні. 
У 1936-му в системі АН УРСР були 
створені підкреслено українознав-
чі інститути: історії України, історії 
українського фольк¬лору, україн-
ської літератури. 

Наголошуючи на своєму інтер-
націоналізмі, влада завжди роз-
різняла громадян за ознакою ет-
нічного походження. Ця ознака 
була вагомою не сама по собі, як 
у випадку з євреями, а тільки в по-
єднанні з належністю до титульної 
нації. Переслідувані в Україні за 
«буржуазний націоналізм», укра-
їнці часто рятувалися в Російській 
Федерації, де вони переставали 
бути представниками титульної 
нації, тобто втрачали свій політич-
ний статус. Небезпечними для вла-
ди були тільки українці зі статусом 
представників титульної нації. Хоча 
держава ліквідацією горизонталь-
них зв’язків у суспільстві намага-
лася перетворити населення краї-
ни на атомізовану масу, громадяни 
УСРР — УРСР усвідомлювали себе 
не безликим етносом, а державо-
утворюючою нацією. Соціальний 
вибух першої половини 1930 го 
був стихійним протестом села про-
ти колективізації у формі комуні-
зації, але в ньому постійно звуча-
ли гасла Української революції. У 
1931–1932 роках назрівав новий 
соціальний вибух — незрівнянно 
небезпечний для влади, тому що в 
країні вже починався голод, який 
набув найгостріших форм саме в 
УСРР. Створивши ситуацію абсо-
лютного голодування, Сталін запо-
біг вибухові. Одночасно він влашту-
вав терор голодом і на Північному 
Кавказі, мало не половина районів 
якого була українізована. Україн-
цям Північного Кавказу, що праг-
нули здобути права титульної нації 
возз’єднанням з УСРР, продикту-
вали бути росіянами. 

Після запровадження внутріш-
ніх паспортів у грудні 1932 року 
радянська влада розгорнула бо-
ротьбу з «відсебеньками» у визна-
ченні національності громадянина. 
Отримуючи паспорт, він мусив до-
вести на підставі документів, якою 
є реальна національність батьків. 
Від 1937-го працівники установ, 
що здійснювали запис актів грома-
дянського стану, зобов’язувалися 
фіксувати у свідоцтві про наро-
дження національність батьків. 2 
квітня 1938 року головне управлін-
ня міліції НКВС СРСР видало таке 
відомче розпорядження: «При ви-
дачі паспортів особам, що народи-
лися від батьків різної національ-
ності, графу «національність» запо-
внювати не зі слів опитуваного, а 
вказувати національність батьків, 
не вказуючи національності влас-
ника паспорта». 

Особи, які давали неправдиві 
відомості про свою національність, 
наражалися на великі неприєм-
ності. У довідці «Про перебіг пере-
вірки партійних документів у Мико-
лаївській міській партійній органі-
зації станом на 10 серпня 1935 р.» 
читаємо: «Камінський Володимир 
Вікторович — начальник групи це-
хів заводу «61». Обвинувачується в 
приховуванні своєї національності. 
Сам поляк, а писав, що українець».

 

Плоди лєнінської 
політики

Що залишилося тепер від «лє-
нінської національної політики»? 
Не так мало, як може здатися на 
перший погляд. Процес формуван-
ня громадянського суспільства в 
пострадянських країнах починав-
ся з нуля. Громадянське суспіль-
ство в іншому вимірі координат — 
це політична нація, у яку згуртову-
ються власники закордонних пас-
портів із відміткою «громадянин 
України» будь-якого етнічного по-
ходження. Зрозуміло, що в радян-
ські часи політична нація не мо-
гла формуватися з конгломерату 
титульних націй різного порядку 
ні в масштабах країни, ні в досить 
умовних кордонах союзних респу-
блік. Зрозуміло й те, що після роз-
паду СРСР чимало росіян в Украї-
ні звично почуваються титульною 
нацією першого порядку, що поро-
джує незручності й ускладнення. 
Натомість значна частина україн-
ців, уражених тим самим синдро-
мом совковості, стала вбачати в 
собі титульну націю першого по-
рядку, а в росіянах — націю друго-
го порядку. 

Путінська практика захисту 
«співвітчизників» та ультраправий 
націоналізм деяких українських 
діячів утворюють вибухову суміш, 
яка гальмує утворення української 
політичної нації та сприяє форму-
ванню в Україні п’ятої колони стра-
тегічного ворога. Отже, ми маємо 
розуміти небезпеку «лєнінської 
національної політики» не тільки 
як історичного явища, а й як чин-
ника, що впливає на сьогодення.

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, 

професор, головний науковий 
співробітник відділу історії 

України 20—30 років ХХ століття 
Інституту історії України 

Національної академії наук України
Тиждень.UA, 26. 08. 2017



№150   2 травня 2019 року№150   2 травня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 1111      Cвіт історії

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах Перший зимовий 
похід Армії УНР

6 травня 1920-го завер-
шився перший зимовий по-
хід Армії Української Народної 
Республіки під командуванням 
Михайла Омеляновича-Пав-
ленка тилами радянських та 
білогвардійських військ.

Наприкінці 1919-го Армія 
УНР, після серії невдач і по-
разок, опинилася у «трикутни-
ку смерті» (Любар – Чортория 
– Миропіль), оточена з трьох 
боків Червоною, Доброволь-
чою білогвардійською та поль-
ською арміями. «Армія … скуп-
чилася в невеличкому трикут-
нику, сторони якого тягнулися 
щось всього близько 35 верст 
кожна, – писав у спогадах 
Юрко Тютюнник. – Якби воро-
ги натиснули більш енергійно, 
то вже через декілька годин 
було би запізно приймати всякі 
рішення, опріч одного – тікать 
у всі боки». Також знекровле-
ні українські частини потерпа-
ли від епідемії тифу, яка через 
відсутність ліків (уряди Антан-
ти не дозволяли пропускати 
до УНР закуплені за кордоном 
медикаменти) та устаткування 
для лікарень набула катастро-
фічного масштабу.

Задля збереження армії 
і продовження боротьби піс-
ля серії нарад було виріше-
но ліквідувати регулярний 
фронт, прорватись у ворожий 
тил і вести партизанську війну 
спільно з повстанськими заго-
нами. У поході, що розпочався 
6 грудня 1919-го, взяли участь 
до 5 тисяч осіб, розділені на 
чотири збірні групи: Запорізь-
ку, Київську, Волинську та 3-ю 
стрілецьку дивізію. Очолив ар-
мію генерал-хорунжий Михай-
ло Омелянович-Павленко.

За весь рейд запіллям во-
рога Армія УНР здолала майже 
2500 кілометрів по території 
нинішніх Житомирської, Київ-
ської, Черкаської, Кіровоград-
ської, Миколаївської, Одесь-
кої та Вінницької областей. 
Проведено понад 50 успішних 
боїв, зайнято Умань, Черка-
си, Канів, Смілу та інші насе-
лені пункти. Захоплено штаби 
трьох червоних дивізій, значні 
трофеї та полонених. Під час 
походу до Армії приєдналися 
загін отамана Андрія Гулого-
Гуленка, кінна бригада Едмун-
да Шепаровича та інші частини 
зі складу Української Галиць-
кої армії.

У квітні українські части-
ни почали пробиватися на за-
хід і 6 травня в районі Ямполя 
з’єдналися з іншими україн-
ськими загонами на польсько-
радянському фронті. Зимовий 
похід зберіг армію, підняв її бо-
йовий дух, сприяв піднесенню 
національної свідомості широ-
ких мас населення, надав но-
вий імпульс повстанському 
руху.

 Перший зимовий по-
хід став найгероїчнішою сто-
рінкою українських визволь-
них змагань 1917-1921 років. 
Усі його учасники були наго-
роджені орденом Залізного 
Хреста, що вважався найви-
щою відзнакою.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут
національної пам’яті

Чернігів 

Відзначив ювілей відомий україн-
ський дисидент, правозахисник

Василь Васильович Овсієнко на-
родився 8 квітня 1949 року в селі 
Ставки Радомишльського району Жи-
томирської області. Український гро-
мадський діяч, член Української Гель-
сінської Групи, політв'язень, публіцист, 
історик дисидентського руху.

Після закінчення в 1966 р. школи 
працював у колгоспі, в 1967 р. — лі-
тературним працівником райгазети 
в селі Народичі Житомирської обл. У 
1967—1972 рр. навчався на філологіч-
ному факультеті Київського державно-
го університету ім. Т. Шевченка.

Весною 1968 р. виготовив кілька 
фотовідбитків трактату Івана Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?», ін-
тенсивно розповсюджував самвидав у 
середовищі студентів. 

1972 допомагав Василеві Лісово-
му та Євгенові Пронюку видати VI («ки-
ївський») випуск журналу «Український 

вісник» і «Відкритий лист членам ЦК 
КПРС і ЦК КП України» Лісового.

З серпня 1972 р. працював учите-
лем української мови та літератури в 
с. Ташань Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл., де написав статтю 
«Добош і опришки, або Кінець шістде-
сятників», робив записи літературного 
характеру, які пізніше були використані 
слідством для шантажу психіатричною 
експертизою.

Заарештований 5 березня 1973 р. 
за звинуваченням у проведенні анти-
радянської агітації і пропаганди (ст. 62 
ч. I КК УРСР) у формі розповсюдження 
літератури самвидаву. 6 грудня 1973 
р., разом із Пронюком і Лісовим, засу-
джений Київським обласним судом до 
4 років позбавлення волі в таборах су-
ворого режиму. У мордовських таборах 
брав участь в акціях протесту.

Звільнившись 5 березня 1977 р., 
жив під адміністративним наглядом 
у рідному селі і працював у колгос-
пі художником-оформлювачем. Під-
тримував широкі листовні зв'язки з 
політв'язнями та їхніми родинами. Його 
інформація про події в мордовських та-
борах була опублікована в «Хронике 
текущих событий» і використана УГГ.

У вересні 1977 р. попереджений 
про кримінальну відповідальність. По-
дав 7 січня 1978 р. заяву з клопотан-
ням про виїзд із СРСР. Написав для УГГ 
матеріали про становище засланців і 

піднаглядних та перший варіант спога-
дів «Світло людей».

18 листопада 1978 р. був затри-
маний міліцією у зв'язку з приїздом до 
нього члена УГГ Оксани Мешко та Оль-
ги Бабич-Орлової. Проти нього 1 груд-
ня 1978 р. було порушено кримінальну 
справу за звинуваченням «у вчиненні 
насильницького опору міліціонерові».

7-8 лютого 1979 р. засуджений Ра-
домишльським районним народним су-
дом до 3 років позбавлення волі за ст. 
188-1 ч. II. Його текст «Замість остан-
нього слова» став відомим на Заході. 
Покарання відбував у зонах Запорізь-
кої та Житомирської областей. Під час 
ув'язнення відмовився свідчити у спра-
вах Левка Лук'яненка, Миколи Матусе-
вича, Гелія Снєгірьова, Василя Стуса, 
Дмитра Мазура, на захист останнього 
подав заяву в КДБ.

9 червня 1981 року КДБ оголосив 
Овсієнкові про порушення проти ньо-
го справи за ч. II ст. 62 і запропонував 
написати «покаянну» статтю в газету з 
осудом діяльності УГГ, членом якої він 
був. Слідчий обіцяв звільнення ще до 
кінця кримінального терміну, або — 
10 років таборів особливого режиму, 
5 років заслання. Овсієнко відмовив-
ся і був засуджений Житомирським 
обласним судом 23-26 серпня 1981 р. 
Ув̀ язнення відбував у таборі особли-
вого режиму в селі Кучино Чусовсько-
го р-ну Пермської обл., з 8 грудня 1987 

р. — у зоні № 35 на ст. Всехсвятська. 
Брав участь в акціях протесту. 

Уже в час перебудови без кло-
потання помилуваний указом Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 12 серпня 
1988 р. Був допроваджений у Житомир 
і звільнений 21 серпня. Працював у рід-
ному селі художником-оформлювачем, 
бо до роботи вчителем не допустили.

У вересні 1988 р. Овсієнко увій-
шов до Всеукраїнської координаційної 
ради Української Гельсінської Спілки. 
16 липня 1989 р. обраний головою Жи-
томирської філії УГС. У листопаді 1989 
р. — учасник експедиції з перепохо-
вання Василя Стуса, Олекси Тихого та 
Юрія Литвина. 30 квітня 1990 р. при-
значений секретарем УРП з видавни-
чих справ. З 1 травня 1997 до 29 квіт-
ня 2001 — заступник голови Республі-
канської християнської партії.

З червня 1998 р. — координатор 
програми Харківської правозахисної 
групи, поповнює її електронний архів 
біографічними довідками та інтерв'ю 
колишніх політв'язнів.

Співголова Українського комітету 
«Гельсінкі-90». З 1999 р. організовує екс-
педиції на Соловецькі острови та в уро-
чище Сандармох — на місце загибелі ти-
сяч бранців т. зв. «Соловецького етапу»: 
Леся Курбаса, Миколи Зерова та інших.

Член правління громадської орга-
нізації «Міжнародне об'єднання «Соло-
вецьке братство».

Народився 9 січня 1859 року в 
селі Немилів на Львівщині.

Походив Степан Йосипович із 
багатодітної селянської родини. На-
вчався в гімназіях Львова, Чер-
нівецькому і Віденському універ-
ситетах, здобув ступінь доктора 
слов’янської філології.

У 1885-1918 роках – професор 
Чернівецького університету, викладав 

українську та російську мови.
Один із провідних діячів національ-

но-культурного відродження Букови-
ни, опонент москвофілів. Добивався 
рівноправності українців в адміністра-
ції й політичному житті Буковини. Спів-
засновник товариств «Народний дім», 
«Буковинський Боян», «Руська школа», 
активний діяч «Руської бесіди», дійсний 
член Наукового товариства імені Та-
раса Шевченка (з 1899-го). Депутат 
Буковинського крайового сейму і ав-
стрійського парламенту. Автор моно-
графій «Руська правопись», «Руська 
граматика», «Буковинська Русь. Куль-
турно-історичний образок», «Шкільна 
граматика», «Ідеї Шевченкової твор-
чості» та багатьох інших.

Заперечував існування спільної 
давньоруської мови, вважаючи, що 

фонетично українська мова ближче 
до сербської, ніж до російської. Різ-
ко критикував теорії якихось «цен-
трів» чи «колисок» розселення східних 
слов’ян: «Словіни новгородські, Ради-
мичі і В’ятичі, Кривичі та й Дреговичі 
середнього Дніпра ані не бачили й в тій 
колисці ніколи не лежали і звідти ніко-
ли в свої нові оселі не розходилися…
Так само і Бужани, і Волиняни, і Дулі-
би, і Тиверці не вилігувалися в колисці 
над Дніпром. Якоїсь єдності і спільнос-
ти східних Слов’ян з одним якимсь цен-
тром не бачимо навіть ще далеко пізні-
ше, а не то в цих давніх часах».

Під час Першої світової війни – 
офіцер австрійської армії при шта-
бі Чернівецької бригади, проводив 
культурну працю в таборах україн-
ських військовополонених. Голова 

Управи Українських Січових Стріль-
ців (1917-1918), співзасновник Укра-
їнської академії наук, посол ЗУНР у 
Празі (1919-1921). У подальшому за-
лишився в Празі, викладав в Україн-
ському вільному університеті. Вва-
жався одним із найкращих шевчен-
кознавців. Багато усиль присвятив 
організації товариства «Музею ви-
звольної боротьби», яке очолював у 
1935-1938 роках.

Помер 17 серпня 1938-го у Пра-
зі. За заповітом, похований на Рако-
вицькому кладовищі у Кракові (Поль-
ща), біля дружини.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

 Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Філолог і громадський діяч 
Степан Смаль-Стоцький

16 квітня у Львові відійшов у ві-
чність відомий діяч українського націо-
нального руху Валентин Мороз.

Він народився в селянській сім’ї 
15. 04. 1936 р. в с.Холонів Горохів-
ського р-ну Волинської обл. Після за-
кінчення школи вступив на історичний 
факультет Львівського університету, 
потім до заочної аспірантури. Працю-
вав тоді завучем і вчителем сільської 
школи, а з 1964 — викладачем Луць-
кого, потім Івано-Франківського педін-
ститутів.

Заарештований у вересні 1965, 
засуджений за ст. 62 КК УРСР (антира-
дянська агітація і пропаганда) до 4 р. 
таборів. Карався в таборі у Мордовії, 
звідки в самвидав виходить його «Ре-
портаж із заповідника імені Берія».

Мороз вважав, що шістдесяті роки 
— це була перша хвиля українського 
відродження після довгої зими сталі-
нізму. І головними фіґурами цього від-
родження називав І. Дзюбу, Є. Свер-
стюка, А. Горську. Ця перша хвиля дала 
продукцію у вигляді самвидаву. І увін-
чалася вона цілим меморандумом по-
коління — книгою І. Дзюби «Інтернаці-
оналізм чи русифікація?» 

Після звільнення в 1969 р. пише 
статті «Серед снігів», «Хроніка опору», 
«Мойсей і Датан», які з’явилися в сам-

видаві і були прийняті українською ін-
теліґенцією неоднозначно (зокрема, 
його різкий осуд зречення І. Дзюби, 
а також міркування про національну 
ідентичність).

Новий арешт Мороза 01. 06. 1970 
р., особливо ж закритий судовий прцес 
над ним з порушеннями законів, а також 
жорстокий вирок (14 років) за тією ж ст. 
62, ч. 2 КК УРСР викликали гостру нега-
тивну реакцію в Україні й за її межами. 
Вищезгадані статті та праця «Репортажу 
з заповідника імені Берія» були інкримі-
новані Морозу як антирадянські. 

Коли 17. 11. 1970 р. в Івано-Фран-
ківську розпочався суд, виявилося, що 
він закритий. Мороз заявив протест 
проти незаконного закритого суду і від-
мовився у зв’язку з цим брати в ньому 
участь, відповідати на будь-які запитан-
ня і давати будь-які поясненння. Свідки 
В. Чорновіл, І. Дзюба, Б. Антоненко-Да-
видович теж відмовилися свідчити в 
незаконному суді, заявивши, що вони 
могли б дати суттєві покази у справі, бо 
їхні свідчення в попередньому розслі-
дуванні виявилися спотвореними.

Вирок суду — 6 років спецтюрми, 3 
роки таборів особливо суворого режи-
му і 5 років заслання.

Українська інтеліґенція дуже різко 
відреаґувала на беззаконня й жорсто-

кість суду — було понад 40 протестів до 
Верховного Суду УРСР, у США й Канаді 
відбулися демонстрації протесту біля 
радянських посольств і консульств.

Мороз відбував ув’язнення у Вла-
димирській в’язниці.

Після закінчення тюремного тер-
міну Мороза відправили в табір осо-
бливо суворого режиму в Мордовію, 
де він брав участь у голодівках і заявах 
протесту в річниці початку репресій в 
Україні і т.п..

Нарешті після 5-місячної голодів-
ки в 1979 році, під тиском світової гро-
мадськости, влада мусила обміняти 
Мороза та ще чотирьох дисидентів на 
двох радянських аґентів КГБ.

Уночі з 27 на 28 квітня 1979 у Нью-
Йоркському аеропорту ім. Кеннеді пред-
ставники радянських властей обміняли 
п’ятьох політв’язнів — О. Гінзбурґа, Г. 
Вінса, В. Мороза, М. Димшиця та Е. Куз-
нєцова — на радянських громадян Чер-
няєва та Енґера, колишніх службовців 
ООН, засуджених у США на великі термі-
ни за звинуваченням у шпигунстві.

Акція була оформлена як позбав-
лення радянського громадянства з по-
дальшим видвореннням із СРСР.

За кордоном Мороза зустрічали як 
героя. Спочатку він оселився в Америці, 
викладав у Гарвардському університеті 

(1979—1980), видавав журнал «Анаба-
зис» (1980—1991), вів щотижневу раді-
опрограму в Торонто (1986—1991).

Жив у Канаді, працював радіожур-
налістом, приїздив на батьківщину з 
лекціями «Україна XX століття».

З січня 1991 року Мороз жив у 
Львові. У 1991—1993 рр. професор, 
завідувач кафедри українознавства 
в Українському поліграфічному інсти-
туті ім. І. Федорова. З 1993 – профе-
сор кафедри українознавства Львів-
ського державного інституту фізкуль-
тури, викладач політології Львівської 
філії Української академії державного 
управління при Президентові України. 

Мороз – автор біля 30 книг. У день 
свого 80-річчя, 15. 04. 2016 р., презен-
тував третю книгу трилогії «Україна у 
двадцятому столітті».

Помер дисидент Валентин Мороз

Василь Овсієнко: 70-річчя
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Полтавське обласне 
об'єднання Товариства «Про-
світа» веде значну видавни-
чу діяльність. Одна з нових 
робіт — перевидання вида-
ної раніше в Україні книги 
Софії Русової «Мої спомини». 
Книга видана за фінансової 
підтримки ТУМ (США), голо-
ва Товариства — професор 
Віра Боднарук. 

Софія Федорівна Русова — 
наша землячка з Чернігівщини, 
народилася в селі Олешня Ріп-
кинського району. Донька шве-
да і француженки стала видатним 
українським педагогом, відомою 
діячкою наших національно-ви-
звольних змагань. Ще молодою 
дівчиною Софія виїхала з рідного 
дому в Київ для самостійного жит-
тя і активно включилася в україн-
ську національну справу. В Росій-
ській імперії за це переслідували. 
То ж Софія, її чоловік відомий ет-
нограф, статистик, діяч земства 
Олександр Олександрович Русов 
разом з дітьми зазнали чимало 
поневірянь, кочуючи імперією та 
за кордоном. Про це також йдеть-
ся у мемуарах.

В добу Української Народної 
Республіки Русова була членом 
Центральної Ради, керівником Де-
партаменту дошкільної та поза-
шкільної освіти Міністерства осві-
ти, очолювала Всеукраїнську спіл-
ку вчителів. Автор багатьох праць 
з педагогіки.

Після поразки Української ре-
волюції Софія Русова разом з ба-
гатьма учасниками визвольних 
змагань змушена була виїхати на 
еміграцію. Чоловік її помер ще у 
1915 році. Русова мешкала в Пра-
зі, де й померла у 1940 році та по-
хована. Свої мемуари вона писала 
на еміграції у 20-х роках. 

* * *
У нас на Чернігівщині вже чи-

мало років діє Фонд імені Софії 
Русової, який чимало робить для 
вшанування пам'яті видатної зем-
лячки, зокрема на її батьківщині в 
Олешні. Фонд, який очолює відо-
мий громадський діяч Іван Чаус, 
закупив у полтавців певну кіль-
кість цієї книги Русової і подару-
вав їх ряду шкіл і бібліотек Черні-
гова. 

* * *
Русова не поривала зв'язків з 

рідним краєм, рідним селом Олеш-
нею. Також родина не один раз по-
верталася з вимушених мандрів 
на проживання в Чернігів, де ак-
тивно включалася в громадську 
діяльність, українську справу. 

Цей уривок зі спогадів Софії 
Русової розповідає про один з та-
ких періодів — кінець1870-х ро-
ків. Правопис автора, за тогочас-
ною граматикою.

* * *
Життя наше в Чернігові за ці 

перші роки статистичної праці Ол. 
Ол. було наповнене ріжноманітни-
ми інтересами. Хоч Ол. Ол. майже 
весь час був у роз'їздах по повіті, 
але-ж коли він вертався додому, 
наша хата наповнювалась жит-
тям. Збиралися статистики, обмі-
нювалися враженнями, спостере-
женнями, які вони дістали й зро-
били під час поїздки. Яких тільки 
типів не траплялося їм бачити і се-
ред старосвітських землевласни-

ків і серед селян. Часто збиралась 
у нас і молодь, співали хором, під-
готовляли українські концерти, на 
яких Ол. Ол. завше співав з моїм 
супроводом на фортеп'яні. 

Взагалі статистичне бюро 
було в той час наче центром куль-
турного життя Чернігова: ініціати-
ва у всіх громадських інтелекту-
ально-мистецьких справах нале-
жала статистикам. До 1876 р. в 
Чернігові не було жадної публіч-
ної книгозбірні, ледве яку книж-
ку можна було роздобути в єврей-
ській книгарні Кранца, — отож в 
один із своїх поворотів з повіту 
статистики вирішили зорганізува-
ти громадську книгозбірню. Скли-
кали на збори всю інтелігенцію, 
обрали президію: П. Червінського 
— головою, мене — секретарем, 
Тищинського — скарбником; ріж-
ними концертами та виставами зі-
брали потрібні гроші, чимало кни-
жок дістали на тимчасове корис-
тування. 

Довго губернатор не хотів да-
вати дозвіл на відкриття такої гро-
мадської бібліотеки, довго дирек-
тор місцевої гімназії не дозволяв 
учням і близько підходити до тако-
го небезпечного місця. Але завдя-
ки скрупульозній лояльності пер-
шого голови Червінського, вона 
ввійшла в життя. Президія мала 
змінятися що-року, і кожний раз з 
боку губернатора виходили ріжні 
причіпки, коли треба було затвер-
джувати президію. Взагалі треба 
було дивуватись, скільки ця біблі-
отека була переслідувана адміні-
страцією, скільки трусів у ній зро-
блено за те тільки, що вона дава-
ла населенню міста гарні книжки. 
Але не вважаючи на це, вона про-
існувала понад 10 років; її, як ди-
тину, виплекала сама тільки опо-
зиція.

На прохання деяких прияте-
лів я стала у Чернигові провади-
ти дитячий садок. У мене збира-
лося 5-6 дітей. Шкільних меблів 
не було, але були малюнки, книж-
ки; діти почували себе дуже до-
бре. Коли ось у якусь нещасливу 
годину з'явилась поліція і зачини-
ла мій садок. Це зробив інспек-
тор виключно з політичних підо-
зрінь. Потяглося слідство, допити; 
ніяк не могли розв'язати питан-
ня, скільки дітей, зібраних доку-
пи, вже становлять дитячий садок, 
що мусив-би бути дозволеним від 
начальства: чи 10 чи 9 чи 11? По-
тім Карпинський вже присоромив 
слідчого за це, і справа не дійшла 
до суду, залишилась нерозв'язана, 
але в дальшому вона перешкоди-
ла мені одержати посаду народ-
ньої учительки, бо шкільне началь-

ство ставилось до мене з підозрін-
ням...

Рік 1876/77 відзначився осо-
бливим інтересом до політич-
них питань. Поки наші статистики 
об'їздили свої райони, там на Бал-
канах ішла жорстока війна; два 
слов'янських змучених неволею 
народи — Серби та Болгари боро-
лися з давніми своїми гнобителя-
ми Турками і благали допомоги у 
слов'янського народа, що не згір-
ше Турків сам гнобив усі народи, 
що входили в склад його держави. 
І коли російський уряд наважився 
заступитись за народи, що змага-
ли до свого визволення, до волі, до 
незалежности, то опозиційні еле-
менти в Росії вирішили скористу-
ватися цим моментом, щоб поста-
вити своєму урядові деякі вимоги. 

Не відразу згодився петер-
бурзький уряд на активну одверту 
допомогу південному Слов'янству. 
Більше півроку боролося воно 
само, на свій страх, а Европа 
мовчки дивилася, як текла кров 
цих героїв. Перші озвались до них 
по братерськи Українці, — вони 
добре знали, що то значить по-
літична неволя; збиралися гро-
ші, зброя, невеличкими гуртками 
люди переходили через кордон і 
йшли вмирати за велику ідею — 
визволення Слов'ян. У Київі існу-
вала таємна невеличка організа-
ція, що допомагала цим гурткам, 
добувала для них зброю, невели-
кі суми грошей. Ще як жили ми в 
Празі, до нас прийшов уже в гер-
цеговинському вбранні молод-
ший брат Ол. Ол., артилерист Коля. 
В запалі він потай вирушив з Пе-
тербургу за кордон, побував уже 
в скількох боях і мусив тепер вер-
татися, щоб не зазнати від свого 
військового начальства великих 
неприємностей. По дорозі він заї-
хав до нас, щоб розказати про цю 
героїчну боротьбу і про те обурен-
ня, яке там викликала індиферент-
ність Европи. Але війна вже на-
сувалась і, звичайно, хвилювала 
всіх і в Чернигові.

Тоді серед чернигівського гро-
мадянства визначалось кілька 
відокремлених течій, і було декіль-
ка видатних осіб. Унизу по Десні 
в так зв. Лесковиці жила родина 
Вербицьких: батько — учитель лі-
тератури в гімназії, кумир гімна-
зисток, нігіліст, представник край-
ньої лівої, два сини, Федя і Коля, та 
дочка — не пам'ятаю вже як її зва-
ли, що потім стала першою дружи-
ною Вороного. Федя поділяв теж 
крайні погляди, і писав вірші. Хоч 
уся родина й говорила тільки по-
українськи, живучи серед чисто 
українського населення Лескови-

ці, вони не визнавали українства, 
з призирством ставились до укра-
їнського питання і належали до ро-
сійських поступовців. 

Разом із ними жив їхній родич 
Рашевський Іван Федорович, лі-
кар земської лікарні, одна з най-
популярнійших осіб у Чернигові і 
як добрий лікар, і як видатний сво-
єю чесністю і прямотою громад-
ський діяч, цілком демократ і в 
своїх переконанях і в своєму жит-
ті. Він мав певні більш-менш укра-
їнські симпатії і переконання. Дру-
жина його дуже розумна жінка ціл-
ком була віддана вихованню свого 
сина-одинака Петі, заради якого 
зимою жила в Київі.

Друга чільніша течія була в 
земській губерніяльній управі, на 
чолі якої стояв видатний земський 
діяч, бувший повітовий лікар Олек-
сандер Павлович Карпинський. 
Він одверто, чесно тримався ліво-
го напрямку в діяльності земства, 
повсякчас вступав у конфлікт зі 
всіма губернаторами чернігів-
ської губернії, або як їх тоді зва-
ли (за Щедрином) — «помпадура-
ми». Серед членів губерн. управи 
був Микола Константинович. Це 
вже був свідомий Українець, член 
української громади. Жінка його, 
дуже експансивна, повна пані 
Катерина Григор'ївна, була дуже 
гарна мати. Від часу до часу захо-
плювали її громадські змагання, 
і тоді вона хвилювалася, обходи-
ла цілу «парафію» себто всіх зна-
йомих, або збираючи на щось гро-
ші, або організуючи якийсь конспі-
ративний виступ у земстві; потім 
ізнов ховалася в своє кубло, чо-
гось лякалася, дорікала чоловіко-
ві за його гострі виступи, і надов-
го вгрузала в буденні турботи. В 
неї були дві дуже милі дочки. Одна 
з них, Катруся, потім вийшла за-
між за видатного революціонера 
і багато зазнала лиха. Сестра пані 
Константиновички — Олександра 
Єгорівна Варзер була мовчазної 
вдачі, все було сидить та палить 
цигарки; багато читала, але в гро-
мадській праці не брала участи; 
була радикально настроєна, але 
і до всього, особливо до нігілізму 
свого чоловіка, ставилася критич-
но.

В повітовій земській управі го-
ловою кілька літ був напрочуд гар-
ний Тищинський, демократ і щи-
рий Українець. Його всі знали за 
непідкупність переконань і чесну 
працю в земстві. Він був урядо-
вець і жив з дочкою, мало освіче-
ною дівчиною. Вона завше співала 
в українському хорі і вдягалася по 
українському, але в хаті так пога-
но господарювала, що в їх завше 
було якось брудно, безладно. Для 
Тищинського інтереси його повіту 
становили зміст цілого його жит-
тя, за них він гаряче заступався і 
на земських зборах і перед усіма 
«помпадурами».

Весь цей гурток земців був 
дуже тісно зв'язаний особисти-
ми дружніми стосунками, але ж і 
пияцтво панувало серед них! Це 
було щось страшне. У Карпинсько-
го инколи бували такі п'яні оргії, 
що пиячили там цілу ніч, і ранок 
заставав приятелів не за столом, 
а під столом, і їх розвозили додо-
му в непритомному стані. Карпин-
ський мав хворе серце, і ці оргії 
дуже шкодили йому, але загалом 
він мав таку міцну вдачу, що після 
такої ночи вмивається холодною 

водою і іде на доклад до губерна-
тора, наче й не він. Мав дуже до-
бре серце, всім допомагав, і хоч 
одержував велику платню, за-
вше був у довгах. Він надавав ве-
ликої ваги земству і кілька трьох-
літь з успіхом головував у губерн. 
управі.

Обік з такими нотаблями гу-
берніяльного та повітового зем-
ства, в земській друкарні, яко ре-
дактор маленького часопису «Чер-
ниговскія Известия», працювала 
особа, якої ім'я зістанеться доро-
гим не одному поколінню укр. мо-
лоди. Це був Леонид Глібов, автор 
безсмертних байок. У ті часи він 
був майже сліпий. Жив він у якійсь 
канурці при земській друкарні. 
Жінка його була проста селянка 
без жадної освіти. Завше одягне-
на в якесь лахміття, з нечесаною 
головою, вона цілком не відпо-
відала ролі жінки такого славет-
ного письменника. Старший син 
теж служив у друкарні і допомагав 
батькові в редагуванні. Улюблен-
цем батька був малий шестиліт-
ній син. Бувало прийдеш до них, — 
Глібов зараз веде до себе і почи-
нає читати яку-небудь нову свою 
байку, пояснюючи, які саме факти 
громадського життя навели його 
на ці образи. Пам'ятаю, якраз тоді 
він написав «Мальований стовп», 
і дуже ховався з ним, бо ця байка 
мала політичний підклад. І в тем-
ній хатинці наче ясніше стане, як 
залунають прекрасні слова, і в на-
півнезрячих очах блисне завзяте 
натхнення. 

Глібов завше боявся переслі-
дувань, часто оповідав ріжні фак-
ти, що затримували розвиток на-
шої мови. Глібова любив увесь 
Чернигів; навіть по той бік «Чер-
воного Мосту», де жила урядова 
аристократія, особа нашого бай-
каря була в шанобі. Але на жаль 
ця загальна пошана не реалізува-
лася в поліпшення його дуже кеп-
ських матеріяльних обставин.

І там за «Червоним Мостом» 
були у нас свої люди, як напр. Іван 
Григорович Рашевський, губерна-
торський урядовець, але разом 
із тим артист у повному розумін-
ні цього слова: сам видатний ма-
ляр, він любив також музику і до-
бре розумівся на ній. Жонатий 
з дочкою багатого власника По-
дольського, він мав прегарно мис-
тецьки влаштоване помешкання, 
де так затишно, приємно було слу-
хати фортеп'ян. У нього збиралися 
завше всі місцеві й приїжджі му-
зиканти, він допоміг нам улашту-
вати концерт Лисенка. Він умів 
виривати у губернатора дозво-
ли на концерти, українські виста-
ви, на громадську бібліотеку, і за-
вше заступався за всіх пересліду-
ваних адміністрацією. Сам справ-
жній аристократ, він як мистець 
був улюбленцем місцевої аристо-
кратії, і його добре приймали у всіх 
помпадурів. Дотепний, веселий, з 
усіма на «ти», був дуже милий то-
вариш. До українства він ставив-
ся як до одної з ідеалістичних мрій 
«Саші Ангела» та Шрага, а що сам 
він дуже любив їх особисто, то й 
помагав українській справі, чим 
міг. Його зусиллям ми завдячуємо 
засіюванню прекрасного музею 
Шевченка в Чернігові. Він сам так 
любив усе, що зв'язане з мисте-
цтвом, з історією, з поезією.

От такий то був Чернігів напри-
кінці 70-х років.

Софія Русова: «Мої спомини»
Полтавська «Просвіта» видала книгу спогадів Русової за підтримки Товариства Української Мови (США)

Софія і Олександр Русови
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Нові виданняБатурин — гетьманська столиця

У бібліотеці 
ім. М. Коцюбинського 

представлено книгу про 
військових — учасників 

Українських визвольних змагань
Це було пер-

ше представ-
лення в рамках 
щорічного об-
ласного конкур-
су «Книга року», 
який уже чима-
ло років орга-
нізовує Черні-
гівська міська 

центральна бібліотечна система. Свою 
книгу-довідник «600 біографій. Генера-
ли, старшини, козаки» на широкий за-
гал представив чернігівець Олександр 
Ясенчук (на фото) , Історик, краєзна-
вець, журналіст, письменник, громад-
ський діяч дослідив біографії уроджен-
ців Чернігівщини – вояків українських 
армій часів Визвольних змагань 1917-
1921 років. 

За словами Сергія Леп’явка, докто-
ра історичних наук, професора, «вперше 
на Чернігівщині видається такий довід-
ник, у якому кожне подане життя впле-
тено в загальну історію Української ре-
волюції й нашу історію. Ця книжка важ-
лива тим, що в історії треба бачити яви-
ща, події, але щоб за ними не пропадали 
живі люди».

 Історик Олександр Бондар зазна-
чив, що книга Олександра Ясенчука — 
«річ перша й унікальна, величезний крок 
для дослідження цієї тематики, оскільки 
кожна людська особистість – це малень-
ка історія, а саме з таких історій скла-
дається історія нашої держави і нашого 
краю».

Історик Тамара Демченко розповіла, 
як чекісти системно знищували україн-
ців тільки за те, що вони вважали себе 
українцями, що розмовляли українською 
мовою, мали українське прізвище.

А сам автор довідника сподівається, 
що книга надасть поштовх місцевим іс-
торикам і краєзнавцям до нових дослі-
джень та буде підставою для встановлен-
ня меморіальних дошок та пам’ятників 
героям.

Історія фортифікації 
на Чернігівщині нараховує 

майже 2,5 тисячі років
І н ф о р -

мація про 20 
м а л о в і д о -
мих об’єктів 
фортифіка-
ції на тери-
торії Чер-
н і г і в щ и н и 
різних епох 
увійшла до 
книги Олек-
сандра Бон-
дара «Не-
відомі фор-
теці Чер-
нігівщи». Автор, чернігівський історик, 
кандидат історичних наук, старший на-
уковий співробітник обласного історич-
ного музею імені В. Тарновського, дослі-
див, що перші фортеці та укріплення по-
чали з’являтися на Чернігово-Сіверській 
землі ще понад 2 тисячі років тому. 

Найбільшого розквіту фортифікації 
набули за давньоруської доби і епохи 
Гетьманщини. Протягом свого розвитку 
укріплені пункти еволюціонували від ро-
дових центрів до приватних оборонних 
садиб, від невеличких замків – до укрі-
плених полкових і сотенних міст та міс-
течок. 

Видання ілюстроване планами та ре-
конструкціями в авторському виконанні.

Книгу можна придбати у Чернігів-
ському історичному музеї, в Культурно-
мистецькому центрі «Інтермецо» (вул.. 
Шевченка, 9).

У Національному архітектурно-істо-
ричному заповіднику «Чернігів стародав-
ній» (у Колегіумі, на Валу) відкрито вистав-
ку «Повернуті з небуття».

В експозиції 22 ікони, а також близько сотні 
предметів археології й побуту, які повернули з 
небуття реставратори Ігор Шаполов, Олександр 
Ткач, Павло Солобай. Ця виставка — своєрідний 
результат їх роботи за останні роки.

Робота реставратора кропітка та відпові-
дальна. У заповіднику працюють два фахові рес-
тавратори ікон, які отримали освіту у Національ-
ній академії образотворчого мистецтва та архі-
тектури, на кафедрі техніки та реставрації творів 
мистецтва. Задля врятування ікон заповідник 
співпрацює з провідними реставраційними уста-
новами, зокрема, з Національною академією об-
разотворчого мистецтва та архітектури.

Художники-реставратори выдновлюють 
«майже безнадійні» ікони. Фахівці проводять 
всебічні дослідження пам’яток — мікробіологіч-
ні, хіміко-технологічні, застосовують зйомки в 
ультрафіолетовому випромінюванні та інфрачер-
воному спектрі.

 На виставці, зокрема, представлена ікона 
«Преображення» — «Ісус Христос» з цікавою рес-

тавраційною історією (реставратор Олександр 
Ткач). Дослідження ікони, зокрема, проведений 
рентген, виявили, що під пізнішим, досить гру-
бим, темним багатофігурним зображенням «Пре-
ображення» знаходиться зовсім інше зображен-
ня. Реставратор крок за кроком розкрив світлий 
образ Ісуса Христа Спасителя, написаний яскра-
вими, прозорими фарбами.

Також на виставц ікони з різноманітними іко-
нографічними сюжетами, датовані XVIII — поч. 
ХХ ст. Вони написані у різній техніці як темпер-
ними фарбами, так і олією, що вимагає застосу-
вання відповідних методів реставрації. Привер-
тають увагу вісім образів Богородиці. Серед них 
вирізняється ікона «Богородиця з немовлям» з 
реалістичними, українізованими мотивами, на-
писана, вочевидь, під впливом чудотворного об-
разу «Троїцько-Іллінська Богородиця». Цікаві та-
кож ікони «Коронування Богородиці», написані у 
традиційному стилі народного іконопису.

В експозиції кілька ікон із зображенням Ісуса 
Христа Вседержителя. Кути ікони прикрашені кві-
тами, характерними для ікон чернігівського Поліс-
ся. Бачимо тут і ікону «Св. Феодосій Углицький» з 
образом чернігівського архієпископа XVII ст., ка-
нонізованого 1896 року, небесного покровителя 

та заступника дав-
нього Чернігова.

Представлені 
також ікона із зо-
браженням апос-
толів Петра та Яко-
ва, написана у тра-
диціях українсько-
го барокко, ікони 
«Св. Василь Вели-
кий, Іоан Златоуст, 
Григорій Богослов», 
«Св. Миколай Чу-
дотворець, пр. Фе-
одосія, вмуч. Параскева, пр. Аркадій» та інші.

В експозиції також рідкісні археологічні 
предмети з чорного та кольорових металів дав-
ньоруського, ранньомодернового часу, знайдені 
під час археологічних досліджень Чернігова. Тут 
прикраси, предмети озброєння, речі повсякден-
ного вжитку, культові предмети, монети. В експо-
зиції і знахідки 2018 року з розкопок на терито-
рії Окольного града Чернігова. Нове життя отри-
мали артефакти завдяки кропіткій праці рестав-
ратора Павла Солобая.

«Чернігів стародавній».

 «У нас є вибір: або ставити хрести, будувати 
 храми, пам’ятники жертвам, або мурувати 

 тюрми, зони, інтернати. Тому що це каліцтво 
 чимось проб’є, воно проб’є через дітей, через 

 онуків, але ми за це платитимемо». 
 Віктор Ющенко, Батурин, червень 2003 р.

10 квітня 2004 року, 15 років тому, у велику 
суботу перед Великоднем на нинішній Цитаде-
лі в Батурині був освячений величний Хрест, як 
символ розіп’ятого в 1708 році і воскреслого Ба-
турина, розіп’ятої та воскреслої України. Автор 
проекту — наш земляк з Чернігівщини, лауреат 
Державної премії ім. Т. Шевченка Анатолій Гай-
дамака, скульптор — Микола Обезюк. 

Велику справу відродження Батурина Віктор 
Ющенко зі своїми однодумцями розпочали саме 
з вшанування пам’яті тисяч батуринців, що за-
гинули в Гетьманській столиці у листопаді 1708 
року: «Я переконаний, що наш громадянський 
обов’язок сьогодні – говорити про Батурин як 
про одну зі сторінок, знань про яку потребує ко-
жен громадянин України». 

Урочистим було відкриття монументу. Віктор 
Ющенко, а з ним Іван Плющ, В’ячеслав Кирилен-
ко, Юрій Костенко, Іван Драч, Дмитро Гнатюк, ти-
сячі мешканців Чернігова, Ніжина, Прилук, Ба-
турина молилися в пам’ять про мужніх захисни-
ків Гетьманської столиці, всіх, що прийняли му-
ченицьку смерть без винятку віку та статі. Було 
відкрито монумент «Пам’ятник жертвам Бату-

ринської траге-
дії 1708 року». 
Біля його підніж-
жя, після пана-
хиди було пере-
поховано прах 
козаків та меш-
канців, що стали 
жертвами Ба-
туринської тра-
гедії, коли мос-
ковське військо 
захопило міс-
то і вбило всіх 
його мешканців. 
Останки були 

знайдені під час проведення археологічних роз-
копок у центральній частині міста.

Цьому передувала велика робота, яку взя-
ли на себе В’ячеслав Кириленко та Всеукраїн-
ська молодіжна громадська організація «Фонд 
підтримки молодіжних демократичних ініціатив», 
яку він очолював. 

Перед встановленням були виконані інженер-
но-геологічні вишукування, розроблено архітек-
турно-інженерні креслення фундаменту під мемо-
ріальний знак. Паралельно виконувалися роботи 
по виготовленню пам’ятника, складовими якого є 
одинадцятиметровий хрест з лабрадориту, на яко-
му розміщена скульптура «Розп’яття Ісуса Христа», 
виконана із бронзи, а з протилежного боку хрес-

та закріплено ікону «Богоматір» в терновому вінку, 
яка тримає на руках Ісуса Христа. Ікона розміще-
на на лабрадоритовій вставці хреста теракотово-
го кольору – (копія віднайденої під час археологіч-
них розкопок в 1995 р. на території Цитаделі ікон-
ки на мідній пластині, датованої ХVII ст., написаної 
іконописцями Києво-Печерської лаври).

Далі була розпочата процедура занесення 
монумента до переліку пам’яток України. 3 ве-
ресня 2009 року Кабінет Міністрів України за-
ніс до переліку пам’яток національного значення 
Пам’ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 
року. Це єдина з новозбудованих пам’яток Черні-
гівщини, яка занесена до переліку пам’яток історії 
національного значення, починаючи з 2000 року.

На виконання Указу Президента України В. 
Ющенка від 21 листопада 2007 року № 1131 
«Про деякі питання розвитку НІКЗ «Гетьманська 
столиця» та селища Батурин» у 2008 році на те-
риторії , де розміщено Пам’ятник жертвам Ба-
туринської трагедії 1708 року, була відбудована 
Цитадель Батуринської фортеці. Пам’ятник жерт-
вам Батуринської трагедії композиційно і про-
сторово узгоджений з проектом архітектурно-
го відтворення, впорядкування та музеєфікації 
об’єктів Цитаделі.

 
Тетяна КЕРБУТ, 

головний архітектор Національного 
історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

У Новгород-Сіверському музеї-
заповіднику «Слова о полку Ігоревім» 
гостює виставка картин, люб’язно 
наданих на тимчасове зберігання 
Національним історико-культурним 
заповідником «Гетьманська столиця 
(м.Батурин). Її назва — «Родина Розу-
мовських та Чернігівщина». Перева-
жають тут портрети представників 
відомої в Україні та за її межами ро-
дини. А ще є книги, листівки, конвер-
ти та поштові марки.

18 квітня 2019 року під час 
представлення першого числа ви-
дання місцевих музейників «Новго-
род-Сіверські старожитності» учас-
ники заходу мали можливість озна-
йомитись з експонатами виставки. 
Заступниця директора музею-за-
повідника з науки пані Олена Рад-
ченко підготувала розповідь про 
зображених на портретах осіб роду 
Розумовських.

Звичайно, що науковиця, ін-
формуючи про слід Розумовських 
на Новгород-Сіверщині, не обі-
йшла увагою одного з нащадків 
останнього українського гетьма-
на – Олексія Кириловича Розумов-
ського (1748-1822). Тож, уважно 
споглядаючи портрет із зображен-
ням сина відновлювача Батурина, 

зруйнованого 1708 року московит-
ською зграєю Меншикова, мабуть, 
дехто вперше дізнався, що у Нов-
город-Сіверському Спасо-Преоб-
раженському соборі (поруч із музе-
єм!) у поруйнованій могилі покоїть-
ся(?) прах Олексія Розумовського!

Сподіваймося, що останки 
українця, який волею обставин 
життя своє присвятив імперії, таки 
дійсно зберігаються. За волею рід-
них, після своєї смерті та похован-
ня в українському на ту пору Поче-

пі, перший міністр освіти Московії 
граф Олексій Кирилович Розумов-
ський знайшов спокій саме у Нов-
городі-Сіверському. Його перепо-
ховали у Спасо-Преображенському 
соборі (на фото).

 Чому щодо збереження остан-
ків відомої постаті лишень сподіва-
ємось? Та тому, що під фінал 90-х ро-
ків ХХ ст. «розумними» реставратора-
ми та будівельниками, які порались 
у духовній святині українців, було, з 
наслідками руйнації, геть викинуто 

надмогильну плиту склепу! Таке ось 
варварське ставлення. Бо навряд чи 
можна інакше оцінити вчинок тих, хто 
таке «відморозив», коли плита, за сло-
вами Олени Радченко, так і не була 
встановлена на визначене місце. 

Звичайно дивно, що жодна ду-
ховна структура Московської церк-
ви, монастир якої тут розміщений, 
включаючи священицтво монасти-
ря, чи світські високопосадовці, які 
мали б відновити справедливість, 
не змогли піднятися над бездухо-
вністю. Чому ганьба триває, так і 
залишається загадкою.

Звичайно, авторові цих ряд-
ків у контексті висвітлення бага-
тьох проблем із охороною історич-
ного спадку на Новгород-Сіверщи-
ні та збереженню пам’яті, ще ро-
ків 10 тому доводилось писати про 
сей трагізм життя. Тоді ж було і ви-
словлено думку стосовно паскуд-
ства. На жаль, факт залишається 
фактом. 20 років могила сина Ки-
рила Розумовського «розкрита»!? 
Пам’ятаймо про таке, адже ми – 
українці!

Сайт «Правий берег Десни».
Зі сторінки у Фейсбуці

Бориса Домоцького

Пам’ятник жертвам Батуринської трагедії 

Родина гетьмана Розумовського у Новгороді-Сіверському

Виставка «Повернуті з небуття»
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5 років тому почалася агре-
сія Російської Федерації проти 
України. А в грудні 1917 р. попе-
редник сучасної РФ – Російська 
Радянська Республіка оголоси-
ла війну – Українській Народній 
Республіці. І тоді на захист Укра-
їни став і уродженець села Да-
щенки сучасного Варвинсько-
го району Чернігівської області, 
сотник армії УНР Аверкій Гонча-
ренко. 

На фронтах Першої 
світової війни

До майбутньої боротьби за 
Україну Аверкій Матвійович був до-
бре підготовлений службою в армії 
Російської імперії. 

Він закінчив Прилуцьку гімна-
зію, у 1912 р. – Чугуївське військо-
ве училище, служив підпоручником 
у 76-му піхотному Кубанському пол-
ку у Тульчині (місто на Вінниччині). У 
1913-1914 рр. був помічником на-
чальника учбової команди полку. 

У липні 1914 р призначений ко-
мандиром роти 260-го піхотного 
Брацлавського полку, у складі яко-
го брав участь у Першій світовій ві-
йні. 

У 1916 р. – штабс-капітан, ко-
мандир 4-го батальйону. Був зді-
бним тактиком, за бойові заслуги 
нагороджений хрестом святого Ге-
оргія. 

Командування поміти-
ло у нього талант військового 
наставника,тому з літа 1916 р. він 
служив курсовим старшиною 2-ї 
Київської школи прапорщиків. 

Українська революція, 
Крути

У березні 1917 року А. Гонча-
ренко без коливань і роздумів, на 
все життя став на бік Української 
революції. Він із власної ініціати-
ви українізував свій курс юнкерів 
та восени 1917 р. здійснив перший 
випуск українських старшин (тоб-
то офіцерів), яких вчили збройно 
захищати Україну. Українську На-
родну Республіку Центральна Рада 
проголосила лише 20 листопада 
1917 р., а Збройні Сили УНР почали 
формуватися тільки у грудні 1917 
р. – січні 1918 р., з початком ро-
сійсько-більшовицької агресії. Це 
був перший вагомий внесок Авер-
кія Матвійовича своєму народові, 
державі. 

З січня 1918 р. вже офіцій-
но призначений командиром на-
вчального куреня (тобто батальйо-
ну) 1-ї Української військової шко-
ли імені Богдана Хмельницького, 
на чолі якого брав участь у леген-
дарному бою 29 січня 1918 р. під 
Крутами проти російсько-більшо-
вицького агресора. 

Гончаренко у цьому успішному 
оборонному бою проти загарбника 
показав себе як талановитий так-
тик, виважений і холоднокровний 
командир. Його війська нарахову-
вали до 520 бійців, серед них чо-
тири сотні курсантів і старшин його 
школи, добровольці 1-ї сотні Поміч-
ного студентського куреня Січових 
Стрільців на чолі з Андрієм Омель-
ченком (які з власної ініціативи 
з’явилися на фронт), ніжинський 
загін вільного козацтва на чолі з 
Осипом Твердовським та воїни з 
частин, що обороняли Бахмач 25-
27 січня. У нього було 16 кулеметів 

і одна 76-мм гармата. 
Українським оборонцям проти-

стояли російсько-більшовицькі вій-
ська чисельністю понад 3000 чоло-
вік на чолі з колишнім підполковни-
ком царської армії, лівим есером 
Михайлом Муравйовим. Ворог мав 
спочатку один, а потім два броне-
поїзди, гаубичну батарею, велику 
кількість кулеметів. Під вечір росій-
ське командування змушено було 
підтягти з Бахмача додаткові ре-
зерви, які майже вдвічі збільшили 
чисельність нападників. 

Українські війська до самого 
вечора успішно відбивали всі ата-
ки противника. Увечері Гончарен-
ко зрозумів, що російські війська 
намагаються обійти його оборо-
ну з флангів з метою оточення. Не 
перериваючи бою, А. Гончаренко 
підрозділ за підрозділом успішно 
вивів свої війська з лінії оборони, 
забрав усіх загиблих, поранених. 
За його наказом за залізничною 
станцією бійці більш ніж на 1,5 км 
розібрали залізничну колію і еше-
лонами виїхали під Київ, а 31 січ-
ня з’єдналися з військами на чолі з 
Симоном Петлюрою. 

Затримавши ворога на чотири 
дні, українські воїни на чолі з А. Гон-
чаренком дали змогу УНР укласти 
Брест-Литовський мир, що означав 
міжнародне визнання української 
незалежності. Німеччина і Австро-
Угорщина зобов’язалася надати 
військову допомогу для відбиття 
російської агресії. 

Гончаренко продовжив успішну 
службу в українській армії. У 1918 
р. був скарбником Головної шкіль-
ної управи Військового міністер-
ства УНР та Української Держави. 
Восени 1918 р — Летичівський по-
вітовий комендант, а з січня наступ-
ного року був помічником губерн-
ського коменданта Поділля. Через 
гостру потребу командних кадрів 
у 1920–1921 роках призначений 
курсовим старшиною Кам’янець-
Подільської спільної юнацької (офі-
церської) школи. 

Друга світова війна
Після поразки Української ре-

волюції Гончаренко змушений був 
емігрувати. Від 1922 р. жив у м. 
Станіслав (сучасний Івано-Фран-
ківськ) тодішньої Польської Респу-
бліки, яка після українсько-поль-
ської війни 1918-1919 років анек-
сувала Західну Україну. Аверкій 
Матвійович працював в україн-
ській сільськогосподарській коопе-
рації, брав активну участь в україн-
ському громадському житті. 

Для України Друга світова ві-
йна – національна трагедія, під час 
якої українці, позбавлені власної 
державності, змушені були вою-
вати за чужі інтереси і вбивати ін-
ших українців. За Україну воюва-
ли дві тоталітарні системи. Кож-

на на українських землях намага-
лася продемонструвати начебто 
свою прихильність до українства, 
але єдиним справді українським 
суб’єктом у роки війни був визволь-
ний рух – передовсім, Українська 
повстанська армія. 

На боці Об’єднаних Націй вою-
вали українці у складі армій Вели-
кої Британії та Канади (45 тис. осіб), 
Польщі (120 тис.), СРСР (7 млн.), 
США (80 тис.) і Франції (6 тис.), а та-
кож українського визвольного руху 
в самій Україні (100 тис. в УПА). 

З різних причин і на німецькому 
боці воювало до 250 тис. українців 
та до 50 тис. було мобілізовано до 
армій союзників Третього Райху. 

Гончаренко з початком Дру-
гої світової війни 1 вересня 1939 
р. був свідком не тільки розгрому 
Польщі спільними зусиллями союз-
ників – нацистської Німеччини та 
комуністичного СРСР, а також ни-
щівної політики комуністичного ре-
жиму з жовтня 1939 р. і до 22 черв-
ня 1941 р. на Західній Україні. Тоді 
було репресовано кожного десято-
го місцевого жителя. 

З 22 червня 1941 р., на почат-

ку німецько-радянської війни між 
двома вже колишніми союзника-
ми, А. Гончаренко, як і все місце-
ве українство, був просто шоко-
ваний звірствами комуністичного 
режиму. Тоді співробітники НКВД 
у Станіславі вбили до 1,5 тисячі 
в’язнів місцевої тюрми (за іншими 
даними 2,5 тис. людей). Загалом 
влітку 1941 р. на Західній Украї-
ни під час відступу військ Черво-
ної армії НКВД за допомогою вій-
ськових стратив близько 22 тисяч 
ув’язнених. 

Сам А. Гончаренко з початку ві-
йни бажав тільки одного – служити 
Україні. На його думку, така нагода 
з’явилася у 1943 році. Тоді автори-
тетні представники поміркованої 
західноукраїнської інтелігенції на 
чолі з відомим у Європі вченим-ге-
ографом та істориком Володими-
ром Кубійовичем, які ще у 1941 р. 
утворили легальний Український 
Центральний Комітет (допомого-
вий) для захисту прав українсько-
го населення під окупацією, поба-
чили ілюзорний шанс перетворити 
проблеми і труднощі нацистської 
Німеччини на користь України, 
відновлення її державної неза-
лежності. Вони бажали повторити 
успішний досвід часів Першої світо-
вої війни та Української революції. 
Тоді добровольці відгукнулися на 
заклик Головної Української Ради 
від 6 серпня 1914 р. і створили в 
складі австро-угорської армії укра-
їнський добровольчий легіон під 
назвою «Українські січові стрільці». 
Саме УСС з листопада 1918 р. ста-
ли основою створення Української 
галицької армії – Збройними Си-
лами Західноукраїнської Народної 

республіки. 
Прийти до такого помилкового 

висновку представників помірко-
ваної західноукраїнської інтеліген-
ції спонукали наступні обставини 
і міркування. На західному та схід-
них фронтах Збройним Силам Ні-
меччини (Вермахту) гостро не ви-
стачало людей – німецьких чоло-
віків. Водночас Адольф Гітлер, ви-
ходячи з нацистської – расистської 
ідеології, заборонив не німцям (не 
арійцям) носити зброю. Щоб обі-
йти цю заборону, верховне коман-
дування Вермахту звернулося на 
допомогу до Генріха Гіммлера, рай-
хсфюрера СС, одного з найвпливо-
віших лідерів Німеччини, сподвиж-
ника А. Гітлера. Він із розумінням 
віднісся до прохань військового ко-
мандування. 

Так із представників народів 
Європи, у тому числі народів СРСР, 
почали формуватися частини і 
об’єднання регулярної армії, які 
формально належали до СС, а ре-
ально входили до складу Вермах-
ту. Таким чином Вермахт та війська 
СС поповнили понад 1,5 мільйона 
осіб з числа громадян інших дер-

жав і національностей. З них у роки 
війни було сформовано 59 дивізій, 
23 бригади, кілька окремих полків, 
легіонів і батальйонів. Російські та 
зарубіжні дослідники стверджу-
ють, що за національним складом 
з громадян СРСР там було не мен-
ше 50% росіян, 20% українців, 7% 
білорусів, а решта – представни-
ки інших національностей. Станом 
на 1943 р. у німецьких військових 
формуваннях було 800 тис. росіян. 

Отже, частина західноукраїн-
ської інтелігенції помилково вва-
жала, що Німеччині діватися буде 
нікуди, і можна у зручний час по-
вторити 1918 рік. Крім того, після 
комуністичних репресій 1939-1941 
рр., вчинених НКВД на Західній 
Україні, німецьку армію в окремих 
селах зустрічали як визволителів. 

Про створення «дивізії стріль-
ців СС Галичина» (першої та єди-
ної створеної з українців), яку було 
призначено воювати на фронті, 
офіційно було оголошено 28 квіт-
ня 1943 р. Вже у червні 1943 р. 
53-річний А. Гончаренко вступив до 
її лав, працював у Військовій упра-
ві, займався набором доброволь-
ців, яких зголосилося 84 тис. осіб, 
з них відібрано 18 тис. 

У липні 1944 р. ця дивізія взя-
ла участь у битві під Бродами і роз-
громлена. Після її відновлення з 
вересня 1944 р. А. Гончаренко слу-
жив старшиною штабу 30-го полку 
14-ї Військової гренадерської ди-
візії СС (Галицької № 1). За спога-
дом одного з ветеранів дивізії Во-
лодимира Малкоша, «зважаючи на 
його поважний вік та попередні бо-
йові заслуги», «здебільшого він ви-
школював молодих вояків у запас-

ному полку». 
На початку 1945 р. дивізію було 

переформовано у 1-у Українську 
дивізію Української національної 
армії. Це була така форма загра-
вання керівництва нацистської Ні-
меччини з українськими патріотич-
ними колами. 

Капітуляція нацистської Німеч-
чини застала його на території Ав-
стрії. Завдяки рішучим діям А. Гон-
чаренка понад 2000 вояків дивізії 
уникли оточення танковими части-
нами Червоної армії та врятувала-
ся від загибелі, здавшись у полон 
англійським військам. 8 травня 
1945 р. А. Гончаренко з частинами 
1-ї Української дивізії Української 
національної армії був інтернова-
ний в Італію. 

Після війни
Слідчі правоохоронних орга-

нів Великої Британії, США і Фран-
ції після ретельної документальної 
перевірки служби А. Гончаренка та 
всіх військовослужбовців 14-ї гре-
надерської дивізії СС «Галичина» 
не знайшли у них жодних дій, які 
можна кваліфікувати як військові 
злочини, злочини проти людянос-
ті тощо. Цей висновок був повніс-
тю підтверджений рішеннями між-
народного судового процесу над 
колишніми керівниками гітлерів-
ської Німеччини. Він проходив у м. 
Нюрнберг з 20 листопада 1945 р. 
до 1 жовтня 1946 р. у Міжнародно-
му військовому трибуналі. 

Уряди Великої Британії у 1947 
р., а в 1952 р. США дали Гончарен-
ку дозвіл на проживання у цих кра-
їнах. Він до самої смерті 12 квітня 
1980 р. жив у м. Клівленд штату 
Огайо в США, був одним з організа-
торів Фонду допомоги українським 
інвалідам в еміграції. 

Державний Центр Української 
Народної Республіки в еміграції, 
який 1 вересня 1939 р. виступив 
на боці Франції та Англії проти на-
цистської Німеччині та СРСР, а 22 
серпня 1992 р. офіційно передав 
як правонаступнику вищим орга-
нам влади держави Україна свої 
повноваження та символи влади 
УНР, присвоїв Аверкію Гончаренку 
військове звання полковника. Та-
кож його було нагороджено Хрес-
том Симона Петлюри та Воєнним 
Хрестом Української Народної Рес-
публіки. 

Ввідповідно до Закону України 
«Про правовий статус та вшануван-
ня пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті» військове 
звання та українські нагороди від 
Державного Центру УНР визнають-
ся державою Україна. 

22 лютого 2019 р. з ініціативи 
ГО «Українська ініціатива» та Черні-
гівської облдержадміністрації у м. 
Варва на честь українського патрі-
ота, офіцера армії УНР Гончаренка 
встановлено меморіальну дошку. 

Сергій БУТКО
Український інститут 
національної пам’яті 

Чернігів

Аверкій Гончаренко, командир бою 
під Крутами, борец за незалежну Україну
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«Він більше 
працював, ніж жив»: 

Борис Грінченко
В Чернігівському музеї 

М. Коцюбинського відбула-
ся ХХІІІ зустріч мистецького 
проекту«Михайло Коцюбин-
ський. У колі друзів», що при-
свячений неординарним осо-
бистостям, які творили укра-
їнську культуру на зламі ХІХ-
ХХ століть. Ця зустріч була 
присвячена Борису Грінчен-
ку. Вона була по-домашньому 
затишною і теплою, як і кож-
на зустріч проекту. Гості сиді-
ли за круглими столиками з 
вишуканими скатертинами , 
пили духмяний чай та слухали 
цікаву розповідь ведучої про-
екту Наталії Коцюбинської.

П о ч а -
лася зу-
стріч із за-
пису вірша 
Б о р и с а 
Гр і н ч е н -
ка «Моє 
щастя». А 
далі слу-
хачі дізна-
лися іс-

торію життя відомого укра-
їнського письменника, 
педагога, лексикографа, лі-
тературознавця, етнографа, 
історика, публіциста, громад-
сько-культурного діяча Бори-
са Грінченка. Увесь свій час 
він присвячував праці, ре-
зультатом якої є низка фунда-
ментальних, етнографічних, 
мовознавчих, літературоз-
навчих, педагогічних робіт, 
історичні нариси, підручники 
з української мови та літера-
тури. Борис Грінченко – укла-
дач чотиритомного тлумач-
ного «Словника української 
мови». А ще він був організа-
тором та керівником «Просві-
ти», активним членом Брат-
ства Тарасівців. Незмінною 
його помічницею у всіх спра-
вах була дружина Марія Грін-
ченко.

Як вдавалося Борисові 
Грінченку поєднувати роботу 
та сім’ю? Звідки черпав на-
тхнення для праці? Як і чому 
він оселився у Чернігові? Як 
склалася доля його дружини 
Марії Грінченко після смер-
ті чоловіка? Про це та багато 
іншого гості змогли дізнати-
ся під час заходу. Також пере-
глянули уривки з фільмів «Ло-
вець снів», «Інший Грінченко», 
«Христина Алчевська».

Наступна зустріч проекту 
відбудеться в Музеї 23 трав-
ня і буде присвячена Івану 
Франку.

На здобуття премії 
ім. Коцюбинського

Ця головна і найпрестиж-
ніша обласна премія в цари-
ні літератури і мистецтва при-
суджується щороку до дня на-
родження Михайла Коцюбин-
ського — 17 вересня. У таких 
номінаціях: «Поезія», «Проза», 
«Народознавство», «Декора-
тивне та образотворче мис-
тецтво», «Театральне мисте-
цтво», «Музичне мистецтво».

Триває висування канди-
датур на цю премію. Термін 
подання документів на пре-
мію – по 31 травня. Довідки 
за тел.: 677-409 та 677-481.

Прекрасний французький пись-
менник Антуан де Сент-Екзюпері 
створив неймовірну історію про пі-
лота і юного принца з іншої планети. 
З моменту своєї першої публікації в 
1943 вона зачаровує і маленьких, і 
юних, і дорослих читачів.

«Маленький принц» перекладе-
ний більш ніж на 250 мов. Це робить 
повість однією з найбільш часто про-
читаних і перекладених книг у світі. 

Достовірно не відомо, що послу-
жило ідеєю для написання повісті. 
Однак, основна версія свідчить, що 
Екзюпері був натхненний «Русалонь-

кою» Ганса Христіяна Андерсена. На 
початку 1940-х Екзюпері, військовий 
льотчик французької армії, що боро-
лася з фашистами, опинився в госпі-
талі, де лікувався після численних по-
ранень. Його подруга Аннабелла ви-
рішила почитати йому ту казку, і 
вона могла підштовхнути його на-
писати і власну.

Екзюпері намалював усі ак-
варельні ілюстрації для свого 
твору. Він не вважав себе худож-
ником, але часто мимоволі ма-
лював начерки людей на клап-
тиках паперу.

На початку розповіді ге-
рой-льотчик терпить крах в пус-
телі Сахара. Екзюпері знав, про 
що пише. Адже до початку 
Другої світової війни він 
служив у авіації, пере-
правляючи пошту 
між Африкою і Пів-
денною Амери-
кою. А у спро-
бі побити сві-
товий рекорд найшвидшого 
перельоту від Парижа до Сайгона Ек-

зюпері зазнав аварії в пустелі, в 125 
кілометрах від Каїра.

Варто відзначити, що у Антуана і 
його дружини Консуело були незви-
чайні відносини: більшу частину жит-
тя вони прожили порізно. Але вона 

залишалася його музою. Так 
само, як Екзюпері зберігав 
Консуело у своєму серці, так 
його Принц захищав свою 
троянду, поливаючи її і захи-
щаючи від природних стихій.

І хоча Принц зустрів 
інші троянди (а Екзюпе-

рі – інших жінок), лис 
нагадав йому, що та 
троянда унікальна 
для нього. Цю теорію 
підтверджує назва 
автобіографії Кон-

суело – «Історія 
Троянди».

Цікаво, 
але пілот – 

оповідач і один з клю-
чових персонажів – так і не зображе-
ний у книзі.

Однією з центральних ідей твору 

є вислів: «найголовнішого очима не 
побачиш». Можливо, це багато що по-
яснює.

На виставці в Нью-Йорку в 2014 
році було продемонстровано безліч 
неопублікованих малюнків Екзюпе-
рі. Серед них був і начерк оповідача, 
який заснув біля літака.

«Ми можемо тільки здогадувати-
ся, чому він вирішив прибрати цей 
образ. Але він добре вмів позбавля-
тися від зайвих елементів у творах», 
каже куратор манускриптів Крістіан 
Нельсон

До моменту, коли книга була опу-
блікована у Франції (1945), Екзюпе-
рі вже рік вважався мертвим. Його 
смерть була така ж загадкова, як і 
життя. Під час розвідувального по-
льоту над морем в 1944 році його 
літак зник. Тіло письменника теж не 
було знайдено.

Лише в 1998 з'явився ключ до 
цієї таємниці: рибалкою біля Марсе-
ля був виловлений срібний розпізна-
вальний браслет письменника . Улам-
ки його літака були знайдені там же 
дайвером у 2000 році.

Книги, які 
Василь Стус 
радив прочитати 

своєму синові

Вірші Бориса Пастерна-
ка (цитата: «Це — геній. Вчи 
його вірші напам’ять, по-
вторюй про себе — під ко-
жен настрій, аби розжува-
ти, розчовпати, що це геній. 
Який він майстер — душі!»).

Поезія Гете.
Поезія Рільке.
Л. Толстой, «Дитинство. 

Отроцтво. Юність».
Селінджер , «Над прір-

вою в житі».
Оповідання В. Распутіна.
І. Еренбург, «Люди, 

роки, життя».
«Іудейська війна» Ліона 

Фейхтвангера (це три ве-
ликі прецікаві романи).

Іван Франко (вірші, ве-
лику прозу, поеми, особли-
во — «Мойсей», «Похорон»).

Леся Українка (драми).
Альбер Камю, «Сторон-

ній» і оповідання-нариси.
Біблія.
Коран.
Драми Шекспіра.
Достоєвський (насам-

перед «Ідіот», «Брати Кара-
мазови», «Біси»).

Драми Г. Ібсена і Тен-
нессі Уїльямса.

Японська проза (Кобо 
Абе, Ясунарі Кавабата, 
Кендзабуро Ое, Акутагава 
Рюноске).

Роботи філософів-стої-
ків Монтеня, Боссюе.

Р. Коуэн, «Історія життя».
Дж. Силк, «Великий ви-

бух».

Дедалі частіше ми читаємо не 
самі книги, а лише тексти з екрана 
телефона, електронних книг або слу-
хаємо аудіокниги. Але читання влас-
не книжок важливе – так довели на-
уковці. Чому паперові книжки краще 
електронних?

Ви ліпше розумієте сенс, коли 
гортаєте сторінки.

Дивовижно, але торкання до сто-
рінок книги – це такий собі «якір», 
що допомагає мозку надійніше 
запам’ятати суть прочитаного. Коли 
ви гортаєте сторінки на екрані елек-
тронного пристрою, то не торкаєтеся 
пальцями паперу з його фактурою і 
вагою, а коли прослуховуєте аудіок-
ниги, то взагалі отримуєте інформа-
цію одним суцільним потоком, без 
фізичних «якорів». Тому матеріал ау-
діокниг і електронних засвоюється 
гірше.

Ви привчаєте своїх дітей до чи-
тання. 

Для них читання не буде 
нав’язаною процедурою, необхід-
ною для навчання, а перетворюється 
на розвагу, що благотворно впливає 
на подальше життя: діти розвивають 
навички читання , а згодом, коли їм 
необхідно засвоїти інформацію, ви-

кладену письмово, роблять це лег-
ше за ровесників, які не звикли до 
читання.

Паперові книги читаються 
швидше.

На прикладі короткого оповіда-
ння було доведено, що читання тек-
сту з екрана електронної книги заби-
рає на 10,7% більше часу, ніж читан-
ня його паперової версії. 

За допомогою паперової кни-
ги легше розібратися в новому 
питанні. 

Ще одне дослідження виявило, 
що читачеві простіше розібратися у 
новій, незнайомій тематиці, якщо він 
читатиме відповідний текст із папе-
ру, а не з екрана. 

Читання сприяє довголіттю 
мозку.

Читання допомагає з роками збе-
регти добру пам’ять. Як традиційна 
зарядка допомагає підтримувати у 
формі тіло, так читання постійно три-
має в тонусі мозок, пам’ять і не до-
зволяє їм старіти. Причому бажано 
займатися читанням з дитинства чи 
юності.

Книги допомагають спілкуван-
ню.

Завдяки співпереживанню геро-

ям художніх творів, ми легше розумі-
ємо емоції інших людей в реальному 
житті. Тому читання хоч і не є соціаль-
ною активністю, а все ж допомагає 
нам ставати більш соціальними істо-
тами, чуйними і здатними до співпе-
реживання.

Найліпше снодійне – книга.
Відомо, що робота з електронни-

ми пристроями з певних причин збу-
джує, подразнює психіку. Водночас 
вечірній ритуал читання паперової 
книги допомагає налаштуватися на 
здоровий сон, сприяє розслабленню, 
перемикає мозок із денної клопотне-
чі на спокійну ніч. 

Розслабитися з книгою в руках.
Дослідники довели, що читання 

може до 68% знизити стрес. «Втеча 
від реальності» внаслідок занурення 
в книгу допомагає відсунути неспо-
кій і турботи на другий план, бо мо-
зок не здатен концентруватися на 
кількох предметах одночасно.

З болем у серцях повідомляє-
мо, що 17 квітня зупинилося серце 
нашого земляка Миколи Михайло-
вича Ткача – багаторічного голо-
ви Менського відділення Чернігів-
ського земляцтва в Києві, етноло-
га, науковця, письменника, літе-
ратурознавця, дослідника «Слова 
о полку Ігоревім» і багатьох інших 
давньоукраїнських письмових дже-
рел.

Микола Ткач народився 4 січня 
1942 року у селі Сахнівка Менсько-
го району Чернігівщини. Закінчив 
Київський інженерно-будівельний 
інститут. Кандидат історичних наук, 
професор кафедри культурології 
Київського національного універси-
тету культури і мистецтв. Член Наці-
ональної спілки письменників Укра-
їни. Лауреат багатьох міжнарод-
них, всеукраїнських премій, зокре-
ма Міжнародної літературної премії 
імені Григорія Сковороди «Сад бо-

жественних пісень» та Міжнародної 
літературно-мистецької премії іме-
ні Пантелеймона Куліша. Автор чис-
ленних поетичних збірок, науково-
популярних видань «Пахощі Бояно-
вих слів», «Слово о полку Ігоревім: 
реконструкція, переклад, словник-
довідник» та інших.

Поезія та проза Миколи Михай-
ловича – це глибокі образи і асоці-
ації, великі знання літератури, куль-
тури, історії, етносу.

Багатогранною та плідною була 
його громадська робота як керів-
ника Менського відділення земля-
цтва.

Прощання відбулося 20 квітня у 
Катерининській церкві Чернігова, 
похорони – в рідному селі Сахнівка.

Висловлюємо щирі співчуття 
рідним і близьким Миколи Михай-
ловича Ткача. Вічна йому пам’ять!

Рада Товариства 
«Чернігівське земляцтво»

Наша газета також висловлює 
співчуття рідним і близьким покій-
ного, зокрема його братові — відо-
мому чернігівському письменнику, 
редактору журналу «Літературний 
Чернігів» Михасю (Михайлові) Ткачу, 
передплатнику нашої газети. 

«Маленький принц» Екзюпері: 
як народилася казка, що зачарувала читачів усього світу

Читаймо книги

Пам’яті Миколи Ткача
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У світі цікавого

 Вінегрет придбає тонкий і приєм-
ний смак, якщо влити в нього 1 ст. л. моло-

ка і додати 1 ч. л. цукру.
 Дрібка солі, додана в каву перед кінцем варіння, 

надає напою особливого смаку і аромату.
 Якщо додати в сметану трохи молока, вона не 

згорнеться в підливі.
 Якщо майонез починає скисати, додайте в нього 

ложку холодної води.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Мобільний телефон 
чомусь часто дзвонить у 
найнесподіваніший момент. 

 Більшість людей вар-
ті одне одного.

 Тривалість шлюбу 
обернено пропорційна ви-
тратам на весілля. 

 Всі імовірності рівні 
50-ти відсоткам: або тра-
пляються, або ні. 

 Якщо ви допомогли 
комусь у біді, він неодмінно 
згадає про вас, коли знову 
опиниться там же.

Було колись...
Останній похід 

Наполеона
У травні 1815 року 

Наполеон вирвався з 
ув’язнення на острові Ель-
ба і вирушив у похід на Па-
риж. Ось як на це реагува-
ли паризькі газети протя-
гом 10-ти днів походу. 

1-й: Людоїд виліз з пе-
чери.

2-й: Кривавий корсікан-
ський пес щойно висадився 
біля мису Жуан.

3-й: Тигр прибув у Ган.
4-й: Скажений ночував у 

Греноблі.
5-й: Тиран проїхав через 

Ліон.
6-й: Узурпатора бачили 

за тридцять миль від столиці.
7-й: Бонапарт іде форсо-

ваним маршем, але ніколи 
не вступить до Парижа.

8-й: Наполеон завтра 
буде під стінами нашого міста.

9-й: Імператор прибув у 
Фонтенебло.

10-й: Його Імператор-
ська й королівська велич-
ність учора зволили вступи-
ти до Тюїльрійського палацу в 
оточенні своїх вірнопідданих.

Куточок 
гумору

«Була в супермаркеті, 
мені сказали: можна роз-
платитися будь-якою кар-
тою. Дістала з колоди буб-
нового туза … Хто-небудь 
може забрати мене з полі-
ції?»

☺ ☺ ☺
— Гадаєте, цибуля – це 

єдиний овоч, від якого пла-
чуть? Це ви ще динею по 
морді не отримували!

☺ ☺ ☺
У пологовому будинку 

щасливий батько:
— Двійнята!
— Ні, одна дитинка, — 

говорить медсестра. — На-
ступного разу приходьте 
тверезим!

☺ ☺ ☺
Чоловік довго спере-

чається з дружиною. Потім 
здається:

— Гаразд, нехай буде 
по-твоєму.

— Пізно! Я вже переду-
мала!

☺ ☺ ☺
— Любий, у тебе у ван-

ній висять два рушники. Я 
витерлася тим, що з позна-
чкою «Ж», адже «М» – це для 
чоловіків?

— Ні, «М» – це для морди.

 Нігті на руках ростуть в чотири рази швид-
ше, ніж на ногах.

 Перебування на висоті прискорює ріст волосся. 
Наприклад, в літаку ваше волосся росте вдвічі швидше.

 Перелякані люди починають бачити краще.
 Якщо розрізати цибулину і натерти зрізом верх-

ню частину ступні, через півгодини ви відчуєте смак 
цибулі - летючі речовини поширяться з кровотоком по 
всьому тілу.

 Хочете лизнути свій лікоть? Це анатомічно не-
можливо. Більшість з тих, хто прочитав цей текст, тут же 
спробували дотягнутися язиком до свого ліктя. 

 Ніс та вуха людини потроху ростуть протягом 
усього життя.

 Людину можна ідентифікувати не тільки за від-
битками пальців, але і язика. 

 Равлик може заснути на 3-4 роки, при цьому зо-
всім не потребує їжі.

 Верблюди — не найбільш витривалі щодо спожи-
вання води тварини. Жирафи без води можуть обходи-
тися довше верблюдів.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com  
ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-
веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(063) 236-18-03.

Зірки світового кіно

Найкращі книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Художня література — світова і українська 

класика, сучасна проза і поезія, історія, краєз-
навство, дитяча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

зи швид-дд

ниий см

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Дякуючи допомозі Завдяки допомозі

Жила площа Житлова площа

Забили тривогу Ударили на сполох

Завернути в папір Загорнути в папір

Завідомо вчинити Свідомо вчинити

За відсутністю доказів Через брак доказів

Видатна кіноактриса су-
часності італійка Софі Лорен 
від народження мала ім`я Со-
фія Шіколоне. Народилася Со-
фія 20 вересня 1934 в Римі. 
Дівчинка була позашлюбною 
дитиною акторки. В дитинстві 
жила в злиднях у бідній части-
ні Неаполя. Однак, мати зуміла 
розвинути в доньці рішучість 
і великі амбіції. Вона хотіла, 
щоб Софія досягла того, що їй 
самій не вдалося.

Софія вперше стартувала у 
конкурсі краси в 14 років і здо-
була титул «Принцеси морів». 
Після цього мати знову забра-
ла її до Рима.

Дівчина брала участь у різ-
номанітних конкурсах краси. 
На одному з них членом журі 
був кінопродюсер Карло Пон-
ті. Софії не було ще й 15 ро-
ків, коли Понті підписав з нею 
контракт, змінив її прізвище на 
Лорен і зайнявся її кар'єрою. 
1954 року Софі Лорен вже 
була зіркою.

Понті був для молоденької 
Софії і менеджером, і добрим 
чарівником. Він також швидко 
став чоловіком її життя. Актор-
ка зізнається, що закохалася в 
нього ще сильніше саме завдя-
ки тому, що він був на 24 роки 
старшим від неї і нагадував 
батька, якого ніколи не знала.

Заради Софії Понті розлу-
чився з дружиною у Мексиці, 
бо італійські закони тоді не до-
зволяли розлучень. Вони по-
бралися 1957 року, але в Іта-
лії Понті звинуватили у двоє-
жонстві. 1962 року шлюб між 
Понті та Лорен було анульо-
вано в Італії. Ще через чотири 
роки обоє здали італійські пас-
порти, прийняли громадянство 
Франції і нарешті побралися 
легально.Вони жили в любові і 
злагоді до самої смерті Понті у 
2007 році. 

Ще в 1950-х роках Со-
фія Лорен почала з'являтися 
в американських фільмах, що 
знімалися в Європі. 1958 року 

акторка поїхала до Голлівуду, 
вона мала стати за океаном 
новим секс-символом. Але 
американська кар’єра актри-
си не склалася, хоча за роль у 
«Чорній орхідеї» вона й отрима-
ла акторську нагороду на кіно-
фестивалі у Венеції.

Увагу серйозних кінокри-
тиків Лорен вперше приверну-
ла у фільмі Вітторіо де Сіка «Зо-
лото Неаполя» (1954), в якому 
потрапила в рідну стихію, зі-
гравши енергійну неаполітан-
ську крамарку. Ролі звичайних 
жінок з народу, яких вона до-
бре знала з дитинства, вдава-
лися їй найкраще.

Відитний режисер Вітто-
ріо де Сіка в повній мірі від-
крив акторське обдаруван-
ня Софії Лорен. Практично всі 
найбільш значні ролі були зі-

грані нею у фільмах цього ре-
жисера : «Чочара» з Жаном-
Полем Бельмондо (1961), «Вчо-
ра, сьогодні, завтра» (1963), 
«Шлюб по-італійськи»,« Соняш-
ники»(1970). У трьох останніх 
картинах партнером Софі Ло-
рен був Марчелло Мастроян-
ні, з яким вони склали один з 
найзнаменитіших дуетів в істо-
рії кіно.

Вершиною акторської май-
стерності Софі Лорен було ви-
конання ролі матері у філь-
мі «Чочара», знятому за рома-
ном Альберто Моравіа. За цю 
роль їй було присуджено зван-
ня кращої актриси престижно-
го Каннського кінофестивалю, 
а також найвищу премію світо-
вого кіно — «Оскар» Американ-
ської кіноакадемії. Пізніше, на 
початку 1990-х років, актри-
са отримала другого «Оскара» 
— за видатний внесок у світо-
ве кіно.

У сім'ї Карла Понті та Софії 

Лорен двоє синів: Карло, який 
здобув медичну освіту у Нью-
Йорку, та молодший Едуардо. 
Вона вважає, що родина є най-
важливішою справою її життя.

Протягом десятиліть Со-
фія була і є символом жіноч-
ності. Час від часу з'являлися 
інтерв'ю, в яких Софія ділила-
ся своїми секретами вроди. 
Але найбільший її секрет по-
лягає у чомусь іншому: «Я про-
сто намагаюся цікавитися жит-
тям, мати світло радості в сво-
їх очах. Ніколи, навіть коли була 
молодою, не вважала, що вро-
да є єдиною річчю, яку я маю. 
Тому не боюся зморшок, мене 
не турбує старіння. Скоріше 
мене турбує світ, його майбут-
нє, хвороби, СНІД, занадто ба-
гато свободи, страх за дітей…»

Софія Лорен — багата осо-

ба, але не забуває, звідки 
вона прийшла і не забуває про 
світ навколо неї. Допомагає 
бідним, особливо дітям. 

Подружжя Понті залиши-
ли Італію ще 1980 року. Софія 
Лорен живе зараз між Сполу-
ченими Штатами, де мешкають 
її сини і де має ранчо «1000 ду-
бів» під Лос-Анджелесом, та 
Женевою, де має вишуканий 
будинок, наповнений антиква-
ріатом, перськими килимами 
і порцеляною. Тут, серед сво-
їх близьких, вона почуваєть-
ся найкраще. Вона говорить: 
«Я найбільше ціную щирість. Бо 
якщо люди нещирі між собою, 
то між ними нічого не виросте, 
ніщо не розквітне».

Улітку 2014 після поя-
ви Софі Лорен на показі мод 
Джорджіо Армані у Парижі 
преса вибухнула такими заго-
ловками — «80? Не віримо!». 
Акторка приголомшила усіх 
своєю ідеальною фігурою. 

У всіх людей, що живуть разом, час від часу 
виникають конфлікти через побутові питання. 
Але якщо вдуматися, то всі ці «проблеми» не вар-
ті того, щоб через них затівати сварки.

Температура. Чудово, коли обоє люблять 
приблизно однакову температуру в приміщенні. 
Складніше, коли один обожнює тепло і постійно 
норовить включити обігрівач, а другий тільки і 
чекає, щоб відкрити вікно.

Розкидані речі. Навіть якщо всі в родині да-
леко не чистюлі, важко залишатися спокійним, 
коли спотикаєшся об шкарпетки чи гребінець.

Будильник. Ви хочете з ранку поспати, а 
ваша друга половинка поспішає на роботу, але 
ніяк не може прокинутися і постійно перестав-
ляє будильник. В результаті не висипається ніх-
то.

З'їдені ласощі. Залишити з вечора шмато-
чок тортика, а з ранку не виявити його в холо-
дильнику - вельми поширена ситуація!

Смартфон під час приймання їжі. У сучас-
ному світі смартфони — невіддільна річ. Але як 

же дратує, коли друга половинка за сніданком 
або вечерею утикається в телефон!

Вкрадений шматочок. З чужої тарілки за-
вжди безумовно смачніше. Але це не привід 
«красти» їжу!

Тюбик пасти. Хтось видавлює зубну пасту 
знизу вгору, а хтось - хаотично. Чим не привід для 
конфлікту?

Кришка унітазу. Так, скільки сімей сварили-
ся через неопущену кришку.

Туалетний папір. Тут є цілих два приводи для 
конфлікту. По-перше, відсутність нового рулону. І 
це в найбільш невідповідний момент! По-друге, 
неправильно повішений папір. Тут точно у кож-
ного свої «варіанти».

Неприбране волосся в зливі. А потім ще 
скарги на забиту ванну.

Нігті на підлозі або столі. Навіть якщо ви 
дуже близькі, не варто залишати шматочки себе 
повсюди.

Що ж,все це — причини, щоб побурчати. Але 
чи варто тут затівати справжні родинні чвари?

Софі Лорен

Фільм «Шлюб по-італійськи»

Не сваріться через дрібниці


