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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!

20 травня на урочистому засі-
данні Верховної Ради України ново-
обраний Президент України Воло-
димир Зеленський вступив на поса-
ду глави держави. На засіданні пар-
ламенту були присутні попередні 
Президенти держави Леонід Крав-
чук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, 
Петро Порошенко, керівники Уря-
ду та інших вищих державних струк-
тур, Президенти та інші вищі поса-
довці зарубіжних країн, вище духо-
венство.

Володимир Зеленський склав 
присягу народу України і отримав 
символи президентської влади. По-
тім виступив з передбаченою за-
коном промовою — Зверненням 
до народу, яке публікується далі. У 
Зверненні першим з невідкладних 
завдань Президент Зеленський 
назвав припинення війни на Дон-
басі і повернення Україні тимчасо-
во втрачених нею територій. Також 
глава держави оголосив, що він 
розпускає нинішній парламент 8 
скликання, тобто оголосить достро-
кові парламентські вибори. 

Вся інавгурація транслювалася 
на Площу Конституції перед парла-
ментом, яку заповнили тисячі гро-
мадян, що прийшли привітати ново-
го главу держави. 

Після інавгурації Президент біля 
Маріїнського палацу, офіційної ре-
зиденції глави держави, прийняв 
рапорти від вищого військового ко-
мандування як верховний головно-
командуючий всіх силових структур. 

Звернення Президента 
Володимира Зеленського 

до народу
Дорогі українці!
Після моєї перемоги на виборах мій 

шестирічний син сказав: «Та! По телеві-
зору кажуть, що «Зеленський – прези-
дент…» Виходить, що я теж президент?!»

І тоді це прозвучало як жарт, але зго-
дом я зрозумів, що насправді це істина. 
Тому що кожен з нас президент. Не 73 
відсотки, які за мене голосували, а всі 
100 відсотків українців. Це не моя, це 
наша спільна перемога. І це – наш спіль-
ний шанс. За який ми несемо спільну від-
повідальність.

І щойно – не тільки я складав прися-
гу. Кожен з нас поклав руку на Конститу-
цію і кожен з нас присягнув на вірність 
Україні.

Уявіть собі гучні заголовки: «Прези-
дент не платить податків»,

«Президент напідпитку промчав на 
червоне світло»,

«Президент потихеньку краде, бо «всі 
ж так роблять». Ви згодні, що це ганьба?

Ось що я маю на увазі, коли кажу, що 
кожен з нас – президент.

Відсьогодні кожен з нас несе відпо-
відальність за країну, яку ми залишимо 
своїм дітям.

Кожен з нас, на своєму місці, зможе 
зробити все для розквіту України.

Європейська країна починається з 
кожного.

Ми обрали шлях до Європи, але Євро-
па – не десь там. Європа ось тут (у голо-
ві – ред.). І коли вона буде ось тут – тоді 
вона з’явиться і ось тут. У всій Україні.

І це – наша спільна мрія. Але у нас є 
і спільний біль. Кожен з нас загинув на 
Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кож-
ного з нас. І кожен з нас – переселенець. 
Ті, хто втратив власний дім... І ті, хто від-
чинив двері власного дому, розділивши 
біль.

І кожен з нас – заробітчанин. Ті, хто 
не знайшов себе вдома, а знайшов заро-
біток на чужині… Ті, хто в боротьбі із бід-
ністю змушений втрачати власну гідність.

Але ми все це подолаємо! Бо кожен з 
нас – українець.

Ми всі українці: не існує більших чи 
менших, правильних чи неправильних. 
Від Ужгорода до Луганська. Від Черніго-
ва до Сімферополя. У Львові, Харкові, 
Донецьку, у Дніпрі й в Одесі – ми україн-
ці. І ми маємо бути єдині. Адже тільки тоді 
– ми сильні.

І сьогодні я звертаюсь до всіх україн-
ців у світі. Нас 65 мільйонів. Так, не ди-
вуйтесь: нас 65 мільйонів. Тих, кого наро-
дила українська земля. Українці в Європі 

та Азії, у Північній та Південній Америці, в 
Австралії і в Африці.

Я звертаюсь до всіх українців на пла-
неті! Ви нам дуже потрібні. Усім, хто го-
товий будувати нову, сильну та успішну 
Україну, я з радістю надам українське 
громадянство. Ви повинні їхати в Укра-
їну не в гості, а додому. Ми чекаємо на 
вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, 
привезіть, будь ласка, свої знання, до-
свід і ментальні цінності.

Згадайте збірну Ісландії з футболу на 
чемпіонаті Європи. Коли дантист, режи-
сер, пілот, студент і прибиральник били-
ся й захищали честь своєї країни. І зро-
били це, хоча ніхто не вірив.Усе це допо-
може нам почати нову епоху. Скептики 
скажуть: це фантастика. Це неможливо. 
А може, це і є наша національна ідея? 
Об’єднавшись – зробити неможливе. 
Всупереч усьому!

І це наш шлях. Ми повинні стати іс-
ландцями у футболі, ізраїльтянами – в 
обороні рідної землі, японцями – у тех-
нологіях, швейцарцями – в умінні щас-
ливо жити одне з одним, незважаючи на 
будь-які розбіжності.

І наше найперше завдання – припи-
нення вогню на Донбасі.

Мене часто питали: а на що ви гото-
ві заради припинення вогню? Дивне за-
питання. А на що готові ви заради життя 
близьких вам людей?

Можу запевнити – задля того, щоб 
наші герої більше не гинули, я готовий 
на все. І я точно не боюсь ухвалюва-
ти складні рішення, я готовий втрачати 
свою популярність, свої рейтинги, і якщо 
буде потрібно – я без вагань готовий 
втратити свою посаду, щоб тільки настав 
мир. Не втрачаючи наших територій.

Історія – несправедлива річ. Не ми 
почали цю війну. Але нам цю війну закін-
чувати. І ми готові до діалогу. И я уверен, 
что прекрасным первым шагом для на-
чала этого диалога, станет возвращение 
всех украинских пленных.

Наш наступний виклик – це повер-
нення втрачених територій. Чесно кажу-
чи, мені здається, що це формулювання 
не зовсім коректне. Бо неможливо втра-
тити те, що й так наше. І Крим, і Донбас 
– це наша українська земля. Де ми 
втратили найголовніше. Це – 
люди.

Президент України Володимир Зеленський:

Ми всі — українці, 
кожен з нас — Президент

Звернення до народу

Верховна Рада розпущена
Дострокові вибори 21 липня

Про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України 
та призначення позачергових виборів

Указ Президента України №303/2019
Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою 

і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Кон-
ституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої 
статті 106 Конституції України постановляю:

1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради 
України восьмого скликання.

2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради 
України на 21 липня 2019 року.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування 
позачергових виборів до Верховної Ради України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 травня 2019 року

Рада розпущена через відсутність 
правлячої коаліції

В нашій парламентсько-президентській республіці для 
урівноваження гілок влади законом передбачено право 
Президента дочасно розпустити з певних причин парламент, 
а також право парламенту дочасно відправити Президента у 
відставку, тобто оголосити йому імпічмент. 

Зараз мова йде про розпуск, а юридично це називається 
— дочасне припинення повноважень нинішньої Ради 8-го 
скликання. Чергові вибори Ради мали бути у жовтні, тепер 
позачергові пройдуть на 3 місяці раніше. 

Держава, однак, не може жодного дня існувати без ді-
ючого парламенту. Тому нинішня Рада діятиме і всі 2 місяці 
нової виборчої кампанії, і ще кілька тижнів, поки буде підби-
то підсумки виборів і збереться на першу сесію новий парла-
мент. Ось у цей момент стара Рада і складає повноваження. 

Президент за законом має кілька підстав для дочасного 
розпуску парламенту. Цього разу застосована норма про від-
сутність у Раді правлячої коаліції і не сформування нової про-
тягом місяця після розпаду старої.

Згідно Конституції і Регламенту Верховної Ради, правля-
ча коаліція є обов’язковою і формується винятково фракці-
ями Ради. А фракції формуються парламентськими партіями, 
тобто тими, які пройшли в Раду за партійними списками. До 
цих фракцій можуть увійти і депутати, обрані за мажоритар-
ними округами, — від цих партій чи інших, чи безпартійні. Але 
вони обов’язково повинні бути членами цих фракцій на мо-
мент формування ними коаліції. І в цю коаліцію має входи-
ти більшість депутатського корпусу, тобто мінімум 226 депу-
татів. Депутатські групи, об`єднання, інші формування Ради 
не мають статусу фракцій і не можуть формувати коаліцію. 

Докладніше про причини нинішнього дочасного розпуску 
Ради — на сторінці 6. 
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Бліц-інформ
Громади — на конкурс 
«Малі міста — 
великі враження»
Завершилося приймання заявок на 

цей Всеукраїнський конкурс. Проект 
здійснює Міністерство культури. Він по-
кликаний відкривати потенціал україн-
ської культури невеликих громад. У 2019 
році на реалізацію проектів-переможців 
передбачено 50 млн гривень.

Носівська ОТГ пропонує створити «Вікі 
Енциклопедію Носівщини». Об’єднання 
громад області — започаткувати Всеу-
країнський театральний фестиваль «Мрії 
не тонуть»; громада села Заньки Ніжин-
ського району — проект «Музей Занько-
вецької – шлях до розвитку туризму в ре-
гіоні»; Кіптівська громада Козелеччини 
— провести «Всеукраїнський фестиваль 
«Осінній Fest»; Плисківська Борзнянщи-
ни — «Плиски - ТУРФЕСТ»; Козелецька 
— проект мистецьких заходів «Час нових 
історій»; Сосницька — створення «Арт-
резиденції Олександра Довженка».

Конкурс проводиться вдруге. Торік 
серед відзначених були Коропська ОТГ 
з проектом «Миколаївський ярмарок у 
Коропі» та Батуринська ОТГ з проектом 
«Перший фестиваль Батурина «Шабля». 
Тоді заявки подали 5 громад області.

Асамблея 
Європейського Бюро 
Міжнародної ради жінок 
21 та 22 травня у Чернігові пройшла 

ця Асамблея. Представниці Великобри-
танії, Франції, Португалії, Іспанії, загалом 
23 делегатки, обговорити виклики, що 
стоять перед жінками у світі, в тому чис-
лі Україні. 

Візит лідерок жіночих рухів європей-
ських країн приурочили до 20-річчя відро-
дження Національної ради жінок України. 

Пам’ятна дошка Софії 
та Олександру Русовим 
На фасаді обласної бібліотеки ім. Ко-

роленка 22 травня було урочисто відкри-
то пам’ятну дошку на честь нашої земляч-
ки, педагога, державного і громадського 
діяча Софії Русової та її чоловіка, також 
відомого діяча українства Олександра 
Русова. Подружжя змушене було часто 
міняти місце проживання через переслі-
дування в царській Росії за їхню роботу 
для України. Двічі по кілька років Русови 
мешкали і в Чернігові. В один з цих періо-
дів подружжя увійшло в число засновни-
ків міської громадської бібліотеки, з якої 
пізніше постала головна бібліотека об-
ласті.

Урочистості пройшли за участю гро-
мадськості міста. Перед входом бібліоте-
ка розгорнула виставку творів Русової.

100 років тому Софія Русова разом 
з іншими видатними українками засну-
вала Національну раду жінок. То ж на цій 
акції були присутні і учасники Міжнарод-
ної ради жінок, Асамблея якої проходи-
ла в Чернігові. Потім делегатки Асамблеї 
побувати у рідному селі Русової, уродже-
ної Ліндфорс, в Олешні Ріпкинського ра-
йону. 

Борги по зарплаті
Понад 11 мільйонів гривень зарпла-

ти заборгували в області працівникам 21 
установи та організації.

Найбільше — ПАТ «Чернігівський завод 
радіоприладів» (3,6 мільйона гривень), ТОВ 
«Роллінг Геймз» (1,6 млн), ДП «Ніжинський 
ремонтний завод інженерного озброєння» 
(2,7 млн), ДП «Чернігівторф» та його філії Ір-
ванцівський і Смолинський торфозаводи 
(0,8 млн), ДП «Чернігівнафтогазгеологія» 
(0,7 млн), ПрАТ «Камвольно-суконна компа-
нія «Чексіл» (0,5 млн).

67 % боргу припадає на промислові під-
приємства, проте недавно борги виникли й 
у сільському та лісовому господарстві.

Загалом 92 % боргів припадає на міста 
обласного підпорядкування.

В структуру її входять центральна міська 
біб ліотека, що по вул. Кирпоноса, 22 (тут також 
міська дитяча бібліотека) та більше десятка бі-
бліотек-філій по місту. Звично міською бібліо-
текою називають і всію цю систему. В останні 
роки бібліотека стала справжнім культурно-
просвітницьким центром міста. Крім традицій-
ного книгообміну, тут діють численні клуби за 
інтересами, постійно поводяться літературно-
мистецькі заходи— представлення книг, ви-
ставки, зустрічі з письменниками і митцями. 

Робота бібліотеки ще більше пожвавила-
ся, коли кілька місяців тому її директоркою 
була призначена Людмила Василівна Зіневич, 
кандидат філологічних наук, котра багато ро-
ків викладала українську філологію і культуру 
в університеті, а на громадських засадах вже 
кілька років веде популярні у місті Безкоштов-
ні курси української мови.

Про деякі заходи у  бібліотеці імені Михай-
ла  Коцюбинського.

Обласний конкурс «Книга року»
Його вже 20 років проводить саме міська 

бібліотека ім. Коцюбинського. Так що нинішній 
конкурс «Книга року-2018» став ювілейним. За 
два десятиліття лауреатами стали 167 авторів.

28 травня в читальному залі урочисто наго-
родили лауреатів — авторів книг, виданих в об-
ласті торік. 

У номінації «Наукова література» перемо-
гли чернігівські історики С. Бутко та С. Горобець 
(до речі, постійні автори нашої газети) з кни-
гою «Усвідомлення Голодомору 1932 – 1933 рр. 
Чернігівщина». На другому місці – «Долі репре-
сованих земляків (упорядник Н. Коса). На тре-
тьому — книга Л. Лавріненко «Охорона здоров’я 
на Чернігівщині (1960 – 1980)».

У «Публіцистиці» перше місце зайняла В. Ми-
хайленко за книгу «Підбитий журавель або Забутий 
талант» про долю письменника та етнографа Петра 
Кузьменка, друге С. Бельман за книгу «Продолжая 
разговор…»., третє поділили книги В. Щербоноса 
«Браво, маестро!» та О. Брика «У вирі життя».

У номінації «Проза» на першому місці дві 
книги Ганни Арсенич-Баран «Муська. Історія од-
ного життя» та «Радуйся, Невісто Неневісная». 

Друге місце — книга М. Будлянського «Час рікою 
пливе»,третє поділили О. Забарний — «Зорепад 
над Калюжинцями», С. Камишна-Терещенко — 
«Таємниці жіночої душі». 

У «Поезії» перше місце посіли В. Громова — 
«Автобіографія душі» та М. Будлянський — «Смак 
пізнього яблука». На другому С. і Т. Дзюби — 
«Дощ із твоїми очима», на третьому О. Мамчич — 
«Амплітуда любові».

У номінації «Гумор» двоє лауреатів поділили 
третє місце: М. Сушко — «У полоні часоплину», В. 
Грищенко — «Жартівливе перевесло». 

 «Література для дітей та юнацтва»: друге міс-
це — книга Л. Карпенко «Краю мій», третє поділи-
ли Т. Пакалюк — «Як один нахаба схожим став на 
жабу» та Л. Шутько — «Як подружитися з Часом?».

Заохочувальну премію отримав наймолод-
ший учасник конкурсу О. Білогура за книгу «Час-
точки душі». 

У номінації «Видавець року» відзначено ви-
давництво «Десна Поліграф» в особі його дирек-
тора Олега Єрмоленка. «Понад половина книг-
переможців конкурсу видана нашим видавництвом. 
Без ваших книг і самого видавництва б не існувало», 
зазначив Олег Єрмоленко, звертаючись до авторів. 

«Приємно, що більшість письменників Чер-
нігівщини пише українською. Ви – провідни-
ки української духовності. Ви тримаєте мовний 
фронт, а це зараз дуже важливо», зазначила у 
вітальному слові директор ЦБС, голова журі кон-
курсу Людмила Зіневич. 

Усі книжки лауреатів передані до міської бі-
бліотеки, тож ознайомитися з новинками мо-
жуть усі бажаючі

Посольство Швеції 
подарувало книги

Ваші діти обожнюють Пеппі Довгупанчоху, 
Карлсона та Мумі-толлів? Тоді для вас є чудова 
новина. Чернігівські бібліотеки поповнилися до-
біркою дитячих книжок шведських авторів у пере-
кладі українською. Такий подарунок отримали від 
посольства Швеції.

Про літературу і не тільки говорили чернігів-
ські бібліотекарі із заступником посла Швеції 
в Україні, першим секретарем посольства, пані 
Луїз Морсінг під час круглого столу, який пройшов 

у бібліотеці ім. М. Коцюбинського.
Шведські бібліотеки намагаються залучати 

більше відвідувачів шляхом створення різнома-
нітних інтерактивних проектів. 

Чернігівська вишивка 
і «Спадок нації»

Історик, етнолог, фольклорист, мистецтвоз-
навець, одна з фундаторів Чернігівського музею 
народного декоративного мистецтва, заслуже-
ний працівник культури України, член Спілки май-
стрів народного мистецтва та Спілки краєзнавців 
України. Це все – про наукового співробітника 
Чернігівського історичного музею Віру Зайченко, 
яка 16 травня, у День вишиванки, представила 
в бібліотеці ім. Коцюбинського свою нову книгу 
«Чернігівська вишивка. Рушники». 

Віра Володимирівна — сама відома майстриня 
вишивки і багато років займається її історією. Ви-
дала кілька ґрунтовних досліджень, зокрема, «Ви-
шивка козацької старшини XVII-XVIII ст.», «Вишивка 
козацької старшини. Техніки», «Вишивка Чернігів-
щини». Давно розійшовся не лише їх україномов-
ний, але й англомовний та франкомовний наклад.

Віра Зайченко з колегами в експедиціях 
Чернігівщиною збирала експонати для Музею 
народного декоративного мистецтва, який міс-
тився у Катерининській церкві. На жаль, зараз 
музей не має змоги виставити експонати, адже 
після передачі храму церковній громаді, нового 
приміщення музею так і не надали. 

До цього ж каталогу увійшло 510 рушників, 
усі вони детально описані. Віра Зайченко наголо-
сила, що навчитися вишивати може кожен. 

Після презентації усі присутні переглянути 
документальний фільм з історії української ви-
шивки «Спадок нації».

«Інтерактивна бібліотека» 
почала сезон

У Чернігові стартував проект «Інтерактив-
на бібліотека». Відтепер кожних вихідних протя-
гом літа у паркових зонах міста проходять огля-
ди книжкових новинок, вікторини, майстер-класи 
для малечі й дорослих та багато інших цікавинок. 

Сезон розпочали 25 травня у сквері ім. Б. 
Хмельницького співробітники бібліотеки-філії № 2. 
Бажаючі змогли оглянути книжкову презентацію, 
навчитися робити квіти на майстер-класі від На-
талії Крижановської. Для малечі приготували роз-
мальовки із улюбленими літературними героями.

Зацікавлення викликала бесіда «Ми – про-
ти куріння, ми – здорове покоління» від Галини 
Бондарець. 

Чемпіонат України 
з футболу. Прем'єр-ліга. 

29 тур. 18 травня, Львів. 
«Карпати» — «Десна» — 2:0.
З самого початку матчу над містом і стадіо-

ном йшов густий дощ, який на другий тайм пе-
ретворився у суцільну зливу. У другому таймі це 
вже було «водне поло». Якщо хтось скаже, що 
погода була однакова для обох команд, то тут 
є суттєвий момент. Чим більше умови гри від-
різняються від нормальних (стан газону, зли-
ва, сніг) тим більше нівелюється рівень гри ко-
манд. А рівень цей у «Десни», безумовно, ви-
щий. Але коли не можна зробити елементарно-
го пасу, бо м`яч просто зупиняється у калюжах, 
то яка вже гра. Господарі й забили м’ячі уже у 
другому таймі.

 
30 тур. 21 травня, Чернігів. 
«Десна» — «Ворскла» — 0:1.
І тут також був далекий від нормально-

го футболу фактор. Через заплановані в пер-
шій декаді червня два матчі збірної України 
у відборі до Євро-2020, Федерація футболу і 
УПЛ просто «зім`яли» кінцівку чемпіонату: три 
останні тури довелося грати з інтервалом у 
пів-тижня. 

Хоча, звичайно, деснянцям треба було до-
класти всіх зусиль для виграшу чи, бодай, ні-
чиєї. Адже за суттю це був матч за перемогу в 
другій групі чемпіонату. Але хоч матч і пройшов 
при дуже великій перевазі «Десни», одна по-
милка в захисті в першому таймі призвела до 
прикрої поразки. 

31 тур. 25 травня, Чернігів. 
«Десна» — «Арсенал-Київ» — 1:0. 
Чудовим ударом м’яч на 31 хвилині забив 

Андрій Богданов. Досвідчений футболіст цього 
сезону влився в «Десну», де вже став одним з 
ключових гравців.

Оскільки «Ворскла» того ж дня програла 
вдома «Чорноморцю» — 1:2, вона і «Десна» 
знову зрівнялися за очками. Хто переможе в 
групі, хто стане невдахами — все мав виріши-
ти останній тур.

32 тур. 28 травня, Одеса. 
«Чорноморець» — «Десна» —3:0. 
Ще один невдалий матч «Десни» в друго-

му етапі чемпіонату. Хоч перший тайм прой-
шов у рівній боротьбі. Але в другому одеси-
ти забили три м’ячі, причому, два з них, як і в 
Чернігові, забив легіонер з Ісландії Арні Віль-
хамсон. 

Отже, «Чорноморець» уникнув останнього 
місця і прямого вильоту у першу лігу. Проте, за 
участь у прем`єр-лізі на наступний чемпіонат 
одеситів чекають два стикові матчі з другим 
призером першої ліги командою «Колос» (село 
Ковалівка на Київщині). 

А вилітає в нижчий дивізіон «Арсенал-Ки-
їв», який цього дня вдома програв «Карпатам» 
— 2:3. Втім, львів’янам теж доведеться грати 
стикові матчі: з третьою командою першої ліги 
— «Волинню» з Луцька.

А от «Олімпік» у Полтаві вирвав нічию з 
«Ворсклою» — 2:2 і уникнув стикових матчів. 

На місце «Арсеналу» у вищий дивізіон на-
пряму вийшов переможець першої ліги «Дні-
про-1», переформований колишній знаменитий 
«Дніпро» з цього ж міста. 

Ось заключна таблиця другої групи чемпі-
онату: перемоги, нічиї, поразки, забиті і пропу-
щені м’ячі, набрані очки (сумарно за два етапи 
чемпіонату).

«Десна», вперше виступаючи в елітному ди-
візіоні українського футболу, в цілому зіграла 

непогано. 8 місце, обігнала 4 команди (третину 
ліги), має в другій групі найкращу різницю за-
битих і пропущених м’ячів. В цьому турнірі було 
три дебютанти, і «Десна» виступила найкраще. 
Два інших — на двох останніх місцях. 

Слід зазначити, що вже кілька років чем-
піонат України проводиться за цією недолу-
гою системою, яку вже стільки критикують. По-
перше, дуже мала прем’єр-ліга — всього 12 ко-
манд. По-друге, оці два етапи чемпіонату. На 
першому всі грають у два кола, а за їх підсум-
ками діляться на дві групи по 6 команд, де зма-
гання проводяться окремо, зі збереженням на-
браних на першому етапі очок.

«Десна» мінімально програла останній 
матч першого етапу команді «Львів» і не про-
йшла у першу групу. Натомість потрапили туди 
львів̀ яни, які виступили там найгірше.

Чесно кажучи, у «Десни» не було особли-
вого спортивного інтересу на другому етапі: з 
еліти вони б не вилетіли, а потрапити в першу 
групу, де поборотися за участь у єврокубках, не 
вдалося. 

Отже, тепер літня перерва, а там невдо-
взі почнеться і наступний чемпіонат. Завдання 
«Десни» те саме: боротися за зону єврокубків. 

Адже за підбором футболістів. рівнем май-
стерності команда на це заслуговує. А вболі-
вальники, притому, не лише з Чернігова, а на 
матчі приїздять і з районів, дуже люблять нашу 
команду і підтримують її.

«Десна»: дебют в еліті — 8 місце
«Ворскла» 12 6 14 31-43 42

«Десна» 12 5 15 35-41 41

«Олімпік» 7 13 12 41-48 34

«Карпати» 8 9 15 44-53 33

«Чорноморець» 8 7 17 31-49 31

«Арсенал-
Київ»

7 5 20 26-56 26

Чернігівська міська бібліотечна система

Директорка бібліотеки Людмила Зіневич 
(зліва) з представниками посольства Швеції
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Бліц-інформ
Ніжин: на фестиваль 
польської культури 
завітали поляки
17 травня на фестиваль пам’яті Фелікси Білін-

ської, голови Спілки поляків Ніжина «Астер», завіта-
ла польська делегація на чолі з першим радником 
Консульського відділу Посольства Польщі в Україні 
Бартошем Яблонським. У її складі були працівник 
МЗС Польщі Емілія Ясюк, головний редактор поль-
ськомовної газети «Дзеннік Кійовські» Станіслав 
Пантелюк, заступник головного редактора Анжелі-
ка Плаксіна.

Спілка поляків Ніжина «Астер» звернулася до 
міської влади з пропозицією про увічнення памяті 
багаторічної голови організації пані Білінської, що 
недавно пішла з життя. 

Міський голова Анатолій Лінник зазначив: «У Ні-
жині проживає багато різних національностей, ми 
відкриті до співраці не тільки в культурних і освітніх 
відносинах, а й у економіці». Можлива в подальшо-
му співпраця Ніжина з Польщею.

Польська делегація побула на презентації кни-
ги Григорія та Олександра Самойленків «Поляки в 
Ніжині та їх роль в розвитку міста». У міському фес-
тивалі польської культури виступили молодіжний 
хор «Світич», зведений оркестр народних інструмен-
тів педуніверситету ім. М. Гоголя і коледжу культури і 
мистецтв ім. М. Заньковецької, зразковий хор «Сяй-
во», дитячий зразковий ансамбль танцю «Вікторія».

Німецькі партнери привезли 
лікарням обладнання 
11 наборів вимірювального обладнання з 

енергоефективності для чернігівських лікарень 
привезли німецькі партнери. Вже протягом 2 ро-
ків наша міськрада спільно з німецьким товари-
ством з міжнародного співробітництва GIZ реалі-
зує проект «Партнерство з модернізації: енерго-
ефективність у лікарнях».

Такі проекти реалізуються німецьким то-
вариством і в інших країнах. В Україні містами-
партнерами GIZ є Чернігів і Суми.

1715 велосипедистів 
на велодні у Чернігові
У цьому році для них склали новий маршрут, 

пов’язано це з ремонтними роботами на вулицях. З 
проспекту Миру колона їхала по Преображенській 
до кооперативного технікуму, потім по Гончій до 
проспекту Перемоги, далі направо, на 5 Кутів, по 1 
Травня, далі по Рокосовського — до технічного уні-
верситету, потім по Шевченка до парку відпочинку.

Велодень у Чернігові організовують 11-й рік 
поспіль, щоразу присвячуючи його певній темі. 
Нині це екологія та безпека руху. Серед учасників 
були трудові колективи, сім’ї, друзі, всі, хто за ак-
тивний та здоровий спосіб життя.

67 знахідок археологів 
на Красній площі 
Їх знайшли під час триваючої реконструкції 

центральної площі Чернігова. Знахідки зареє-
стрували та передали до заповідника «Чернігів 
стародавній». Серед знахідок – фрагменти ножів 
та жіночих прикрас, поясна накладка, ґудзик, на-
тільний хрестик. Лежали вони у колишньому жит-
ловому будинку першої половини 13-го століття. 
Сучасна центральна площа міста колись була за-
будована і носила назву Передгороддя. Будівля, 
яку розкопали археологи, горіла. Можливо, від 
монголо-татарського нашестя, може, були якісь 
природні чи побутові причини. 

Це був дерев’яний будинок розміром 4 на 5 
метрів, складався з двох приміщень, мав піч. 

Обережно на воді: 
лише за два дні чотири 
потопельники
В річці Остер в межах смт. Козелець мешка-

нець с. Ничогівка Козелецького району, 2004 р. н., 
потонув 24 травня підчас купання при свідках.

З річки Стрижень в Чернігові на вул. О. Міхнюка 
о 12 год. 45 хв. 24 травня було піднято на поверхню 
з води тіло мешканця м. Чернігова, 1982 р. н. 

У ставку с. Велика Доч Борзнянського району 
близько 20 години 24 травня місцеві жителі вияви-
ли та підняли на поверхню тіло місцевого мешкан-
ця, 1985 р .н.

В озері в межах Чернігова (вул. Київське шосе) 
мешканеь міста, 1990 р. н., потонув о 15.30 25 
травня.

Літературно-мистецька панорама

Об’єднавшись, Ніжинська і Чернігів-
ська громади, в особах Владислава Попо-
вича з побратимами та Олександра Ясен-
чука, до Дня Героїв встановили першу в 
Чернігові меморіальну дошку землякам 
– учасникам Української Революції 1917-
1921 рр..

Дошка вшановує пам'ять Аркадія Валій-
ського – генерал-хорунжого Армії УНР, 125 
років з дня народження якого відзначається 
цього року, а також розстріляного ЧК військо-
вого історика Петра Андрійовича Ганжі – ко-

мандира дивізії УНР, керівника Національно-
го повстанчого комітету Чернігова (1920 р.), 
що мав на меті розпочати виступ проти росій-
ських більшовиків.

Не випадково ця дошка встановлена 
за адресою вул. Ганжівська, 8. Адже ця те-
риторія на початку ХХ ст. належала батьку 
Ганжі, який фактично подарував її місту, 
з умовою, що вулиці, які з’являться на цій 
ділянці, носитимуть імена його дітей. Так 
з’явилася, зокрема, вулиця Петрівська, 
яку більшовики перейменували на вул. Пе-

тровського (нині вул. Милорадовича). Уро-
дженцем Застриження був і Аркадій Валій-
ський.

Щира подяка за сприяння у встановленні 
дошки начальнику управління культури місь-
кради Олександру Шевчуку, Чернігівським 
осередкам мережі «Вільні Люди», «Самообо-
рони Майдану», голові ГО «Гіппкократ» (за на-
дання дозволу на встановлення) Валентині 
Андріївні Фрол.

Сергій КОРНІЄНКО

Перша меморіальна дошка Героям Української Революції

Творчі колективи 
з Донеччини у Чернігові 

У сквері ім. Богдана Хмельницького відбувся концерт 
духового оркестру та ансамблю барабанщиць Головного 
управління Національної поліції в Донецької області. Творча 
делегація з Маріуполя відвідала Чернігівщину в рамках про-
екту «Український Донбас».

Перед початком концерту представники Донеччини по-
клали квіти до пам’ятнику Тарасу Шевченку на Валу та про-
йшли маршем проспектом Миру і вулицею Шевченка.

У складі колективів виступають співробітники поліції, 
в тому числі ті, що несуть службу в зоні бойових дій. Своєю 
творчістю вони підтримують мешканців прифронтового ре-
гіону, граючи не лише у парках Маріуполя, а і у населених 
пунктах, де тривають бої: в Авдіївці, Мар’їнці тощо. 

У липні минулого року артисти Чернігівського філармо-
нійного центру брали участь у заходах до Дня Національної 
поліції у Маріуполі. Тепер творчі колективи Донеччини заві-
тали на Чернігівщину з візитом у відповідь.

У Молодіжному театрі — 
чергова прем’єра

Це вже аж десята у сезоні прем’єра - комедія «Залиши-
тися з носом» у постановці актора і режисера театру Євге-
на Сидоренка. Це сучасна комедія російської авторки Ольги 
Степнової. Крім режисера, у виставі грають Руслана Остап-
ко, Інна Атрощенко.

Наша газета вже представ-
ляла нову книгу «Еківоки», яку 
написав і недавно видав у Чер-
нігові наш земляк, відомий полі-
тичний і громадський діяч, депу-
тат Верховної Ради трьох скли-
кань Віталій Терентійович Корж. 

Він родом з села Дроздівка Кули-
ківського району, вже понад 60 
років мешкає у столиці. В книзі 
майже сорок оповідань, опові-
док, як назвав їх автор, сюжети 
яких взяти з життя автора. Наша 
газета друкувала кілька з них. 

22 травня Віталій Корж побу-
вав у Чернігові, де пройшла його 
юність, навчання в училищі, де 
працював і як депутат Ради.

Він взяв участь в урочистос-
тях на Валу на честь роковин 
перепоховання Т. Шевченка в 
Україні. Також виступив на від-
критті меморіальної дошки Софії 
і Олександру Русовим на облас-
ній бібліотеці. Адже В. Корж сво-
го часу був одним з перших, хто 
починав на Чернігівщині вшану-

вання пам'яті Русових. 
Загалом же метою візи-

ту було представлення нової 
книги. Спершу воно пройшло в 
Культурно-мистецькому центрі 
«Інтермеццо», вів його директор 
закладу Олександр Ясенчук. 
Книгу представив вступним 
словом редактор нашої газе-
ти «Світ-інфо» Петро Антоненко, 
котрий є і редактором книги та 
автором передмови. Потім ав-
тор читав свої оповідки з книги, 
відповідав на запитання при-
сутніх, ставив автографи з дар-
чими написами на придбаних 
читачами книгах. Книга нині є 
у продажу в КМЦ «Інтермеццо». 

Повну трансляцію заходу вів 
на своєму сайті «SVOBODA.FM» 

його засновник Олег Голова-
тенко. На цьому інтернет-ресур-
сі і зараз можна подивитися це 
представлення. 

* * * 
Таке ж представлення книги 

того дня пройшло і в Централь-
ній міській бібліотеці ім. М. Ко-
цюбинського. Гостя вітала ди-
ректорка закладу Людмила Зі-
невич. На заході побули і земля-
ки Віталія Терентійовича з його 
села Дроздівки. Наприкінці ав-
тор подарував примірники книги 
для бібліотек міста.

Віталій Корж висловлює 
щиру вдячність КМЦ «Інтермец-
цо» і бібліотеці ім. Коцюбинсько-
го за гарну організацію пред-
ставлення книги. 

Представлення книги Віталія Коржа «Еківоки»

Духовий оркестр переміг на міжнародному 
фестивалі. 18-19 травня в агромістечку Поріччя на 
Гродненщині (Білорусь) пройшов VI відкритий фести-
валь духової музики «Фанфары сяброў», цього разу 
приурочений 75-річчю створення Гродненської об-
ласті. Участь взяли 13 професійних і аматорських ор-
кестрів з Білорусі, України, Польщі, Німеччини, Литви 
і Латвії. Чернігівщину представляв духовий оркестр 
обласного філармонійного центру (художній керів-
ник та головний диригент — заслужений діяч мис-
тецтв України Анатолій Ткачук). 

Наш духовий оркестр виступив з концертною 
програмою та показом дефіле в перший день фес-
тивалю. Другого дня музиканти виступили у містечку 
Озери — просто на вулиці, перед Будинком культури. 
Цього ж дня чернігівський колектив ще раз виступив 

на сцені агромістечка Поріччя. 
Білоруська публіка відзначила високий рівень чер-

нігівських оркестрантів. А від пісень солістки оркестру 
Марини Коваленко стадіон був просто у захваті! 

«Сіверські клейноди»: концерт до Дня Європи. У 
виконанні Академічного ансамблю пісні й танцю філар-
монійного центру звучали твори європейських етносів, 
що живуть в Україні. Це український «Гопак», «Триптих 
румунських циган», ромський «Вербунк» та інші. 

Серед глядачів були і представники національ-
но-культурних громад області – азербайджанської, 
вірменської, єврейської, ромської, білоруської, ні-
мецької, польської. Інтонації культур цих народів від-
чуваються і в творчості «Сіверських клейнодів».

«Фортепіанна творчість Фридеріка Шопена». 
Таку програму представила чернігівським глядачам 
солістка Національної філармонії України, лауре-
ат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Лари-
са Деордієва. В її творчості Шопен посідає особли-
ве місце. 

Це був останній концерт у рамках творчих про-
ектів обласного філармонійного центру «Камерний 
абонемент», «Вокальний абонемент» і «Фортепіанний 
абонемент» сезону 2018-2019 років. Автор і ведучий 
проектів заслужений діяч мистецтв України, мисте-
цтвознавець Олег Васюта обіцяє, що наступний се-
зон буде не менш цікавим. У тому числі щодо участі 
талановитих музикантів Чернігова. 

В Культурно-
мистецькому центрі 

«Інтермеццо»
Книги — воїнам. Більше 

сотні книг з історії, худож-
ню літературу, інші видан-
ня отримав від КМЦ «Інтер-
меццо» військовий капелан 
о. Антон Панасенко для бі-
бліотеки 1-ї танкової брига-
ди (Гончарівськ). Книги по-
дарували, зокрема, Сергій 
Спутай, обласна бібліотека 
для дітей, Суспільна служба 
Українців Канади (філія То-
ронто).

«Таємниці козацьких пор-
третів». Ця нова книга Ольги 
Ковалевської представляє 
десять нарисів з історії зо-
бражень відомих українських 
гетьманів, полковників, со-
тників, їхніх матерів і дру-
жин. Серед персоналій книги 
— Іван Мазепа, Петро Доро-
шенко, Іван Самойлович,Іван 
Гонта.

Театр ім. Шевченка: 
лауреати фестивалю «Мельпомена Таврії»

Цей уже ХХІ Міжнародний театральний фестиваль проходив із 17 по 25 
травня у Херсоні. Взяли участь 36 театрів з 11 країн, які показали 38 вистав.

Вистава «Скапен» за Мольєром Чернігівського академічного театру ім. Т. 
Шевченка увійшла в числа кращих одразу у чотирьох номінаціях. А саме: 

«Вистава великої сцени»;
«Режисура» – заслужений артист України Андрій Бакіров, режисер-поста-

новник;
«Сценографія» – Алія Байтенова, художник по сценографії та костюмах;
«Акторська майстерність» – Сергій Лефор, виконавець ролі Скапена.

Бібліотека і театр — про Саксаганського
У рамках співпраці обласної бібліотеки ім. В. Короленка та академічно-

го театру ім. Т. Шевченка відбувся спільний захід «Корифей українського те-
атру» — до 160-річчя від дня народження актора та режисера Панаса Сакса-
ганського.

Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич) 1890 року очолив власну те-
атральну трупу, яка проіснувала до 1898 року. На сцені створив більше ста 
образів. Найбільше прославився у комедійних ролях у п’єсах М. Старицького, 
І. Карпенка-Карого.

Троє братів Тобілевичів стали засновниками українського театру: Іван 
Карпенка-Карий (1845–1907), Микола Садовський (1856–1933) і Панас Сак-
саганський (1859–1940).

Першою частиною заходу стала виставка і розповідь про П. Саксагансько-
го в бібліотеці. Другою — перегляд у театрі ім. Т. Шевченка вистави «Поши-
лись у дурні» за п’єсою Марка Кропивницького у постановці заслуженого ді-
яча мистецтв України Віри Тимченко.

У обласному філармонійному центрі
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Бліц-інформ
Національно-культурні 
товариства відзначили 
ювілеї
 В обласному філармонійному центрі зі-

брались представники національно-культур-
них товариств.

Одна з найбільш чисельних та активних 
громад – єврейська – відзначає 30-річчя. За 
цей час було створено недільну школу, твор-
чі колективи, релігійну общину, благодійний 
фонд. Щомісяця виходить газета «Тхія». Тра-
диційним став міський фестиваль єврейської 
культури. 

Своє 20-річчя відзначають ромське, поль-
ське та німецьке товариства Чернігівщини. 
Творчі колективи товариств виступили з кон-
цертом. Загалом на Чернігівщині діють більше 
20 національно-культурних товариств.

Кращі медсестри області 
Традиційний обласний конкурс професій-

ної майстерності «Кращий молодший спеціа-
ліст із медичною освітою –- 2019» відбувся 23 
травня в обласній лікарні. Взяли участь понад 
30 медичних сестер області.

Конкурсантки складали тести, демонстру-
вали навички надання першої долікарської 
медичної допомоги, презентували свою про-
фесію.

Перші три місця зайняли відповідно Альо-
на Орлюк — обласна лікарня, Оксана Кареліна 
— Ічнянська райлікарня , Юлія Чубенок — Чер-
нігівська міська лікарня № 2. Переможці отри-
мали дипломи, подарунки, премії.

Батурин: фестиваль 
«Шабля»
15-16 червня у Батурині відбудеться дру-

гий БАТУРИНФЕСТ «Шабля», приурочений до 
350-ї річниці започаткування гетьманської 
столиці у Батурині.

15 червня субота: виступи аматорських 
колективів, сучасних козаків, програма Ки-
ївської професійної школи циркового мисте-
цтва, нічна дискотека (DJ з міст Київ, Кремен-
чук, а також Іспанії) тощо. 

16 червня, неділя: молодіжний арт-пікнік 
(виставка фото, картин, фотозона, малюван-
ня, бодіарт, ляльки-мотанки, музика і танці, 
туризм); виступи ансамблю «Сіверські клей-
ноди», військового оркестру з міста Конотоп, 
показові спортивні змагання, концерт групи 
Kozak System, нічна дискотека.

Також працюватимуть екскурсії заповід-
ником «Гетьманська столиця», атракціони у 
парку «Кочубеївський», майстер-класи, ярма-
рок сувенірів, виставки майстрів народного 
мистецтва, військової техніки.

Канада — Олишівка
Для планування спільного соціального про-

екту Олишівську об’єднану громаду Чернігів-
ського району відвідав президент канадсько-
української фундації, член Ради директорії Кон-
гресу українців Канади Віктор Гетьманчук. 

Він оглянув приміщення колишньої Оли-
шівської районної лікарні. Реалізація задума-
ного спільного проекту значно покращить рі-
вень медичних та соціальних послуг самотнім 
престарілим жителям громади. 

Фестиваль 
юних пожежних
15 травня у Чернігові в обласному Палаці 

дітей та юнацтва відбувся 25-й обласний етап 
Всеукраїнського фестивалю дружин юних по-
жежних. Організатори його — обласні Управ-
ління Держслужби з надзвичайних ситуацій та 
освіти і науки. Журі оцінювало театральну, хо-
реографічну й вокальну майстерність, оформ-
лення виступів і гумор учасників. Перше місце 
та головний кубок виборола команда «Пала-
ючі серця» школи № 3 Чернігова, друге — ко-
манда «Запальні дівчата» Чернігівського ко-
легіуму №11, третє — команда «Вогнеборці» 
   Ріпкинської школи № 2. 

Представники Асоціа-
ції гмін басейну річки Віслока 
(Польща) відвідали Чернігів-
щину 13 – 17 травня за про-
грамою візиту «День Європи – 
2019: співпраця польських гмін 
та українських територіальних 
громад для зміцнення місце-
вого самоврядування». Гміна 
— це адміністративно-терито-
ріальна одиниця в Польщі, ана-
логічна нашим об’єднаним те-
риторіальним громадам. 

Розпочався візит з Києва. 
Войти та бурмістри (сільські та 
міські голови) відвідали Верхо-
вну Раду України, Національ-
не агентство з питань держав-
ної служби, Києво-Печерську 
лавру та Софію Київську. За-
вершився день знайомством 
із Кіптівською громадою Козе-
лецького району. 

Наступного дня у Чернігів-
ській обласній раді відбулася 
конференція «Реалізація про-
ектів регіонального розвитку 
на засадах міжмуніципально-
го співробітництва: польський 
досвід» за участю польської 
делегації та голів ОТГ області. 
«Ми відкриваємо для себе Чер-
нігівщину та готові ділитися до-
свідом та допомагати так, як у 
свій час нам допомогли країни 
ЄС», зазначив голова правлін-
ня Асоціації гмін Анджей Чер-
нецький. Він представив про-
екти зі збереження довкілля, 
впровадження енергоощадних 
технологій та покращення бла-
гоустрою, які реалізували 22 
гміни, що входять до Асоціації. 
Гміни діяли разом та в інтере-
сах жителів своїх територій. 

Того ж дня учасники візи-
ту відвідали Менську терито-
ріальну громаду, фермерське 
господарство «Бутенко О. І.» в 
с. Дягова.

15 травня польські само-
врядовці відвідали місто Сла-
вутич, колишнє місто Прип`ять 
та Чорнобильську АЕС. 

16 травня польські гості 
відвідали три ОТГ області. У Го-
родні ознайомилися з роботою 
підприємства деревообробки 
«Біоресурс» (виготовлення пе-
летів), у Сновську – професій-
но-технічного училища, заліз-
ничного депо, музичної шко-
ли, спортивної школи та істо-
рико-краєзнавчого музею. Тут 
же виникла ідея – запросити 
юних сновських майстрів до 

Польщі. Завершився день ві-
зитом до Корюківської грома-
ди, а саме – Бречського ста-
ростинського округу, оглядин 
там унікального туристичного 
комплексу. 

В завершальний день гос-
ті відвідали Батуринську та 
Плисківську громади. В Бату-
рині відбулося підписання Уго-
ди про співпрацю між гміною 
Бжостек (Польща) та Батурин-
ською територіальною грома-
дою щодо співпраці в еконо-
мічній, соціальній та культур-
ній сферах.

У Плисках, одному з най-
більш спортивних сіл облас-
ті, поляки одною командою з 
українськими колегами зігра-
ли товариський футбольний 
матч із плисківчанами на чудо-
вому полі клубу «Єдність-Плис-
ки».

За підсумками візиту ще 
чотири територіальні громади 
Чернігівщини та місто Славу-
тич Київської області знайшли 
собі партнерів в особі поль-
ських гмін Підкарпатського та 
Малопольського воєводств.

Польські гості високо оці-
нили досягнень територіаль-
них громад нашої області, а та-
кож були в захоплені нашими 
людьми – відкритими та ще-
дрими. 

Організували візит Черні-
гівський центр перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації 
службовців, Сіверський інсти-
тут регіональних досліджень, 
разом з названою Асоціаці-
єю гмін. за підтримки облдер-
жадміністрації, Чернігівського 
Центру розвитку місцевого са-
моврядування.

Затримано депутата 
міськради 

та керівника комунального 
підприємства під час 

отримання хабаря
Державне бюро розсліду-

вань затримало лепутата Чер-
нігівської міської ради, голову 
постійної комісії з питань архі-
тектури, будівництва та регу-
лювання земельних відносин 
Івана Бакшуна та директора 
комунального підприємства 
«Чернігівбудінвест» Валерія 
Горбатова.

За даними слідства, дирек-
тор підприємства за змовою 
з групою осіб з депутатом ви-
магали 50 тисяч доларів США 
від підприємця. Хабар вима-
гали за виділення в суборен-
ду земельної ділянки для бу-
дівництва багатоквартирного 
житлового будинку на терито-
рії Чернігова та подальше по-
годження необхідних дозвіль-
них документів щодо вказаної 
земельної ділянки.

Під час отримання першої 
частини неправомірної виго-
ди у розмірі 25 тисяч доларів 
правоохоронці затримали по-
садовців. Кримінальне прова-
дження почато за підозрою в 
одержанні неправомірної ви-
годи службовою особою в осо-
бливо великому розмірі (ч. 4 
ст. 368 Кримінального кодексу 
України). 

За січень-березень фахівця-
ми АТ «Чернігівгаз» зафіксовано 
90 фактів незаконного спожи-
вання газу. Загальна сума збит-
ків склала 1,438 млн грн. 

Майже 40% крадіжок газу, 
скоєних мешканцями області, 
пов̀ язані з втручанням в роботу 
лічильника газу: було виявлено 
35 таких випадків, по яких нара-
ховано 542 тис. грн штрафу.

Так, в січні у мешканця с. Ку-
вечичі Чернігівського р-ну було 
виявлено втручання в роботу 
газового лічильника. У вихідно-
му патрубку приладу знаходився 
сторонній металевий предмет, 
який впливав на коректність об-
ліку газу. За рішенням комісії 
були нараховані штрафні санкції 
на суму понад 121 тис. грн, яку 
порушник майже одразу спла-
тив.

А ось який факт махінацій з 
лічильником викрито в березні у 
Новгород-Сіверському. Господар 
підлаштував конструкцію прила-
ду так, щоб за допомогою магніт-
ного поля зменшувати показни-
ки до повної зупинки облікового 
механізму. За такі протиправні 
дії споживачу нараховано майже 
92 тис. грн збитків.

Друге поширене порушення 
– несанкціоноване відновлен-
ня газопостачання, іншими сло-
вами - зрив пломби. За такі зло-

вживання 32 домогосподарства 
мають компенсувати 800 тис. 
грн збитків. Ще близько 60 тис. 
грн сягнула шкода внаслідок 2 
незаконних врізок в систему га-
зопостачання, виявлених в Чер-
нігові та с. Печенюги Новгород-
Сіверського району.

В компанії застерігають спо-
живачів від протиправних дій, які 
врешті-решт все одно будуть ви-
явлені. Крадіжки газу караються 
донарахуванням збитків, суми 
яких набагато більші ніж при за-
конному споживанні.

«У разі виявленої крадіжки 
споживач-порушник має відшко-
дувати газорозподільній компа-
нії невраховані обсяги гранич-
них норм споживання, що в рази 
перевищує вартість законно-
го користування паливом. Крім 
того, в залежності від характеру 
порушення, зловмиснику дове-
деться сплатити за послугу з при-
пинення та відновлення газопос-
тачання, оплатити вартість по-
шкодження приладу обліку чи га-
зопроводу, — пояснює технічний 
директор АТ «Чернігівгаз» Ігор 
Швець. – А головне — будь-яке 
стороннє втручання в газову ме-
режу супроводжується витоками 
газу, які несуть небезпеку як для 
порушника, так і для його оточен-
ня. Це загроза вибухів, пожеж та 
отруєнь».

Заборгованість за 
коммуналку 

в Чернігові — понад 
300 мільйонів

Найбільша заборгованість 
— за газ, опалення. А заборго-
вані кошти вкрай потрібні для 
роботи комунальних підпри-
ємств.

За послуги водопостачан-
ня та водовідведення чернігів-
ці заборгували 30 мільйонів 
гривень.

Говорить Сергій Маляв-
ко, директор КП «Чернігівво-
доканал»: «Якщо раніше рівень 
оплати за послуги становив 
95-97%, то вже з січня — 77%.» 
Щодо структури боргів по тер-
мінах: до 3 місяців — 12 міль-
йонів 403 тисячі гривень, від 3 
до 12 місяців – 4,8 мільйона, є 
борги від року до трьох — 4,9 
мільйонів, і навіть більше трьох 
років — майже 8 мільйонів гри-
вень.

В найближчі місяці запра-
цюють нові методи роботи з 
тими, хто ігнорує оплату кому-
нальних послуг.

Під час наради в міськраді 
обговорили і наслідки, які за-
грожують при накопиченні бор-
гів. Так, комунальники можуть 
не отримати зарплат, і місто по-
тоне у смітті, «Облтеплокомуне-
нерго» може не отримати лімі-
тів на газ, а Чернігівська ТЕЦ 
не закупить палива. 

Громади області зміцнюють 
зв'язки з гмінами Польщі

За квартал споживачі вкрали газу 
майже на 1,5 мільйона гривень
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И сегодня мы 
должны возвращать их 

сознание. Вот что мы поте-
ряли. За эти годы власть не сде-

лала ничего, чтобы они чувство-
вали себя украинцами. Знали 
– они не чужие, они наши, они 
украинцы. И пусть кто угодно 
раздает хоть по 10 паспортов, 
это ничего не изменит. Украинец 
– это не в паспорте. Украинец – 
это вот здесь.

І я точно це знаю. Знаю від 
бійців, які захищають Україну, – 
наших героїв, і україномовних, и 
«русскоговорящих».

Там, на передовій, немає 
чвар і розбрату, там є сміливість 
і честь. І я хочу звернутися до на-
ших захисників.

Не буває сильної армії там, 
де влада не поважає людей, які 
щодня віддають життя за країну. 
Я зроблю все, щоб ви відчували 
повагу. Це гідне, а головне, ста-
більне фінансове забезпечен-
ня, ваші житлові умови, законні 
відпустки після виконання бойо-
вих завдань, відпочинок для вас 
і ваших родин. Потрібно не роз-
повідати про стандарти НАТО, а 
творити ці стандарти.

Безумовно, окрім війни, є ще 
багато бід, які роблять українців 
нещасливими. Це шокуючі тари-
фи, принизливі зарплати і пен-
сії, болючі ціни, неіснуючі робо-
чі місця.

Це медицина, про покращен-
ня якої говорять здебільшого ті, 
хто ніколи не лежав з дитиною у 
звичайній лікарні.

Це міфічні українські дороги, 
які будуються та ремонтуються 
тільки у чиїйсь бурхливій уяві.

Дозвольте мені процитува-
ти одного американського ак-
тора, який став класним амери-
канським президентом: «Уряд не 
вирішує наших проблем. Уряд і є 
нашою проблемою». І я не розу-
мію наш уряд, який тільки розво-
дить руками й каже: «Ми нічого 
не можемо зробити». Неправда. 
Можете. Ви можете взяти аркуш, 
взяти ручку і звільнити свої міс-
ця для тих, хто буде думати про 
наступні покоління, а не про на-
ступні вибори! Зробіть це. І люди 
оцінять.

Якісь у вас вибіркові оплес-
ки. Не всім подобається, що я 
кажу?

Дарма, бо це кажу не я, а на-

род України.
Ми збудуємо країну інших 

можливостей. Де всі рівні перед 
законом, де є чесні та прозорі 
правила гри. Одні для всіх.І моє 
обрання доводить – громадяни 
втомились від досвідчених, сис-
темних, надутих політиків, які за 
28 років створили країну можли-
востей. Можливостей відкатів, 
потоків, дерибанів.

А для цього до влади пови-
нні прийти люди, які будуть слу-
жити народу. І я дуже хочу, щоб у 
ваших кабінетах не було моїх зо-
бражень. Бо президент – не іко-
на, не ідол, президент – це не 
портрет. Повісьте туди фотогра-
фії своїх дітей і перед кожним рі-
шенням дивиться в очі їм.

Я можу ще багато чого сказа-
ти, але українці хочуть не слів, а 
дій. Тож…

Шановні депутати!
Ви призначили інавгурацію у 

понеділок, у робочий день.
Я бачу в цьому один плюс – 

це значить, ви готові працювати.
А тому прошу вас ухвалити:
закон про скасування депу-

татської недоторканності;
закон про кримінальну відпо-

відальність за незаконне збага-
чення;

багатостраждальний Вибор-
чий кодекс і зробити відкриті 
списки.

А також. Прошу звільнити з 
посад:

голову Служби безпеки 
України;

генерального прокурора 
України;

міністра оборони України.
Це геть не все, що ви може-

те зробити. Але для початку – до-
статньо. У вас буде два місяці. 
Ухваліть ці важливі закони та рі-
шення. Повісьте усі медалі собі. 
Заробіть непогані бали на до-
строкові парламентські вибори.

Я розпускаю Верховну 
Раду України восьмого скли-
кання.

Слава Україні!
І наостанок.
Дорогий народе!
Протягом свого життя я на-

магався робити все, щоб укра-
їнці усміхалися. Це була моя мі-
сія. Тепер я робитиму все, щоб 
українці принаймні більше не 
плакали.

Вахтанґ Кіпіані — 
перший лауреат 
журналістської 
премії імені 
Георгія Гонгадзе
Головний редактор інтернет-

видання «Історична правда» (під-
розділ Інтернет-газети «Україн-
ська правда»), засновник Музею-
архіву преси, публіцист, історик 

о т р и м а в 
цю нагоро-
ду першим 
в Україні. 
Сума вина-
городи — 
$3000.

П р е м і я 
з а с н о в а -

на 2019 року Українським ПЕН-
клубом у партнерстві з Асоціаці-
єю випускників Києво-Могилян-
ської Бізнес-Школи та виданням 
«Українська правда». Вручили 
премію у 21 травня. Цього дня Ге-
оргію Ґонґадзе мало б виповни-
тися 50 років.

Претендувати на премію мо-
жуть лише журналісти, які працю-
ють в Україні і які протягом остан-
ніх 5 років лишалися у професії. 
Критерії для премії, зокрема, такі: 
відданність принципам та ціннос-
тям незалежної журналістики; 
професійність та компетентність; 
інноваційність; суттєвий внесок у 
розвиток окремого жанру чи ме-
діасередовища в цілому.

Георгій Ґонґадзе – опозицій-
ний журналіст, засновник та пер-
ший головний редактор інтернет-
видання «Українська правда». 
Він збув викрадений 16 верес-
ня 2000 року в Києві. У листопаді 
того року в лісі у Київській облас-
ті знайшли тіло журналіста. Без-
посередніх виконавців убивства 
засуджено, замовників злочину 
досі не знайшли. 

Мільйонерів у 
Києві побільшало 
на 589
За результатами цьогорічної 

кампанії декларування у Києві 
2941 особа вказала у деклараці-
ях суму доходу більшу ніж 1 міль-
йон гривень, це на 589 осіб (25%) 
більше, ніж у минулому році. Про 
це повідомило Головне управлін-
ня Державної фіскальної служби 
у м. Києві.

Загалом, столичні мільйо-
нери задекларували 36 мільяр-
дів 505 мільйонів гривень дохо-
дів, що на 73% більше, ніж торік. 
Вони мають сплатити податку на 
доходи фізичних осіб на суму 1 
мільярд 930 мільйонів гривень і 
більш як 270 мільйонів гривень 
військового збору.

Найстаршим декларантом цьо-
горічної кампанії виявився 99-річ-
ний мешканець Солом’янського 
району столиці, який задеклару-
вав 8 мільйонів гривень, а бать-
ки наймолодшого декларанта – 
3-річного мешканця Святошин-
ського району – відобразили у 
декларації про майновий стан та 
доходи отримання малюком спад-
щини на суму 64 тисячі гривень. 
зауважила керівник Головного 
управління ДФС у м. Києві.

40% осіб, які отримали дохо-
ди понад мільйон гривень та вже 
подали податкові декларації, – 
жінки віком від 18 до 78 років.

Президент України Володимир Зеленський:

Ми всі — українці, 
кожен з нас — Президент

Звернення до народу

Розумні все не вгамовуються
Розумні, причому без всякої іронії, адже 

вони всі останні місяці самі так себе нази-
вають і такими вважають, ніяк не вгамують-
ся і після президентських виборів. Розумни-
ми вони вважали себе всі три місяці виборчої 
кампанії. А після першого туру і поразки з дво-
кратним відставанням свого кандидата Поро-
шенка стали вже відкрито числити себе елітою 
народу. Після другого туру, вирішального голо-
сування й отримання від виборців лише чверті 
голосів, розумні і далі затято стоять на своєму: 
саме вони — інтелект, еліта, цвіт нації, а їхні 
опоненти — сіра маса, бидло і натовп. 

Для утвердження цього елітарні не цура-
лися жодних методів, у тому числі відвертої 
брехні. Її різновидом є і напівправда, про яку 
кажуть, що вона гірша брехні. 

Всього один приклад. Це вже з прози жит-
тя, тобто соціальних проблем, до яких розумні 
мусили теж спускатися з хмар у виборчу поле-
міку. Мова про дикунське 8-разове підвищен-
ня ціни на газ для населення в ці «реформа-
торські» роки. 

Як вам таке твердження: ціна на газ при 
команді (режимі, владі) Порошенка підняла-
ся всього на 20 центів. Суща правда, на 20 
центів, «американських копійок», цент — одна 
сота долара. Але ці 20 центів додалися до по-
передньої ціни у 10 центів, тобто подорожчан-
ня «лише» утричі, або 200 % зростання тари-
фу. А головне ось що: нечуване в часи неза-
лежності падіння національної валюти грив-
ні. Дійсно, нечуване, бо було у 2 з половиною 
рази (з 2 до 5 за долар), було потім у півтора 
рази ( з 5 до 8), але не втричі з гаком. Цей об-
вал трапився в перший же рік після Майдану, 
перший рік президентства Порошенка. Так от, 
при співвідношенні у 8 гривень за долар оті 
10 центів становили 80 копійок. А коли неза-
баром газ подорожчав «у центах» втричі при 
курсі 25 —27 гривень за долар, то оті 30 цен-
тів склали понад 8 гривень, що ми й мали всі 
останні роки. А на фініші «епохи реформ» та-
риф і ще зріс. 

Новий етап у старих чунях
Та достатньо про історію, хоч і недавню. 

Зі вступом на посаду нового Президента Во-
лодимира Зеленського почалася нова історія. 
Щоправда, тільки не в психології розумних, 
які, схоже, ніяк не перевзують старі стоптані 
агітаційні чуні. 

Ось гарна ілюстрація — уже самі заголо-
вки заміток на одному популярному чернігів-
ському сайті. Як вам таке? 

«Новообраний «головнокомандуючий» хоче 
провести референдум про мир з агресором.» 

«Коломойський призначив Богдана голо-
вою адміністрації президента.»

Цитати точні, аж до «головнокомандуючо-
го» у лапках , президента з маленької літери 
і Коломойського, який, виявляється, призна-
чає. 

І ось так щодня й щогодини, передусім в се-
редовищі Інтернету, де і у «розумних» і у «дур-
нів» повна свобода слова. Кожне рішення Пре-
зидента Зеленського, кожна його заява, а це 
теж дія, кожне слово сприймаються невгамов-
но розумними у багнети, з тими ж пересми-
куваннями, велемудрими «трактуваннями» і 
тією ж передвиборчою брехнею. Ця агресивна 
сверблячка інколи вже нагадує якусь шизоф-
ренію. 

Чого вартий хоч би ось такий приклад, до 
речі, у продовження сказаного щодо гривні. 
Уже другого дня після інавгурації нового Пре-
зидента, власне, у його перший (!) справжній 
робочий день читаємо в Інтернеті єхидну ре-
пліку: «Так де долар уже по 8 гривень?» Яким 
же, не підберу слова, треба бути, щоб миттю 
ставити такі претензії новому главі держави, а 
не попередньому, при якому гривня і обвали-
лася більш як утричі. І розумні жодним словом 
не ставили йому це запитання й за кілька міся-
ців виборчої кампанії. 

І нарешті переходимо до особи одного з 
олігархів, того, який нам обрав, призначив, на-
становив нового Президента. Я навіть не беру 
три останні дієслова цього речення у лапки, 
пробуючи розібратися у ролі олігархів у нашо-

му політикумі, загалом суспільстві.
Ігор Валерійович Коломойський, 56 

років,уродженець Дніпропетровська, нині це 
Дніпро. Один з десь десятка українських мі-
льярдерів. Демонічна постать, якщо вірити ро-
зумним. «Коломойський розікрав Україну» — 
ви це чули і чуєте. Правда, коли таке говорить 
мадам Гонтарєва, то якось воно не воно. Чер-
гова, якщо не помиляюсь, кума Порошенка (а 
там, нагорі, всі так багато перекумувалися) за-
раз «у бігах», втекла в Англію. І там, у Лондоні, 
чхає на виклики на допит у Генеральну проку-
ратуру України, що порушила, в числі інших, і 
проти Гонтарєвої кримінальну справу. Звісно, 
не за обвал національної валюти. Пані Гонта-
рєва умудрялася кілька років підряд торочити, 
що не має до цього жодного стосунку. Голова 
Національного банку України (!), єдиної струк-
тури держави, яка випускає в обіг національ-
ну валюту. 

Втім, повернімося до Коломойського. По-
чнімо з його «призначень», насамперед, на 
вищу у президентській команді посаду — голо-
ви Адміністрації Президента. Так от, на неї Ко-
ломойським чи «його ставлеником» призначе-
ний Андрій Богдан. Йому 43 роки, юрист, закін-
чив Львівський університет імені Івана Фран-
ка, працював юристом, на державній службі.

Щоб залякати посполитих, розумні остан-
нім часом називають Богдана дуже просто 
— «юрист Коломойського». Додаючи, «недо-
люстрований», про що нижче. Правда, чомусь 
забувають, що у бізнесмена може бути бага-
то юристів, а у юриста — вдосталь клієнтів. А 
ще тут крутиться аналогія з чомусь часто цито-
ваним (притому, кому як хочеться) «адвокатом 
Трампа», з якого медіа зробили мало не віце-
президента США. Хоч це щось на кшталт «дан-
тиста Трампа» чи його перукаря, кравця. Але ж 
яка страшилка: «юрист Коломойського».

Ну, й «недолюстрований». Про так звану 
люстрацію у форматі ухваленого після другого 
Майдану законодавства вже дискутують дав-
но. Чи це дійсно «очищення влади», чи імі-
тація цього, ще один прояв численних 
імітацій останніх років. 

Та всіх наших Президентів нам обрали олігархи
Про демонізацію Коломойського і наше убоге громадянське суспільство
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Бліц-інформ Пряма мова

Трибунал ООН 
зобов’язав Росію 
відпустити 
українських моряків
Постійно діючий трибунал, ство-

рений у відповідності до Конвенції 
ООН з морського права, задоволь-
нив ключову вимогу України. Суд 
зобов’язав Росію негайно звільнити 
24 українських моряків, захоплених 
Росією у Керченській протоці 25 лис-
топада. За таке рішення проголосу-
вало 19 суддів, проти – один, росій-
ський суддя.

Суд заявив, що не знайшов під-
тверджень російської версії про про-
вокаційн військову операцію Украї-
ни, якесь «секретне вторгнення укра-
їнських моряків».

Кремль уже заявив, що не зби-
рається виконувати це рішення, бо, 
мовляв, ця справа не підпадає під 
юрисдикції цього суду. 

Росія порушила кримінальні спра-
ви проти наших моряків, звинуватив-
ши їх у «незаконному перетині кордо-
ну». Своїми територіальними водами 
Росія вважає вже і Керченську про-
току — після свого загарбання вес-
ною 2014 року Криму. Це було подане 
Кремлем як «добровільне входжен-
ня» до складу Росії, але законність 
цього не визнана світовим співтова-
риством, у тому числі ООН. 

Переможець 
Каннського 
кінофестивалю 
25 травня журі Каннського кіно-

фестивалю, одного з найпрестижні-
ших у світі, оголосило переможців 
цього року. Лауреатом головної пре-
мії Золотої пальмової гілки — став 
фільм «Паразити» («Gisaengchung») 
режисера Пон Джун Хо з Південної 
Кореї. Нагороду режисер отримав з 
рук легендарної французької актри-
си Катрін Деньов. 

Фільм «Паразити» — сюрреаліс-
тична сатира про класову боротьбу.

72-й Каннський кінофестиваль 
пройшов у Франції з 14 по 25 трав-
ня. Тут також була вручена почесна 
Золота пальмова гілка за внесок у 
світовий кінематограф — її отримав 
знаменитий французький актор Ален 
Делон.

Президент 
Зеленський 
підтримує 
українське кіно
Він заявив, що одним з головних 

пріоритетів його роботи є україн-
ський кінематограф. «Підтримка 
українського кіновиробництва — 
одне з пріоритетних завдань. Че-
каємо крутих фільмів на екранах, 
високих бокс-офісів і міжнародних 
нагород. А головне — на глядачів 
у кінотеатрах, які будуть вибирати 
наше кіно. Кіно, зняте в Україні.»

Наразі точиться багато дискусій 
щодо законності чи незаконності рішен-
ня нового президента України Володи-
мира Зеленського про розпуск Верхо-
вної Ради України 8-го скликання. Да-
вайте розберемося в даному питанні з 
правової точки зору.

Отже, коаліція «Європейська Україна» 
була створена 2 грудня 2014-го року. До її 
складу увійшли фракції «Блоку Петра Поро-
шенка», «Народного фронту», «Батьківщи-
ни», «Самопомочі», «Радикальної партії Олега 
Ляшка». Кількісний склад коаліції склав 302 
народних депутати, що є сумою кількісних 
складів депутатів кожної фракції.

У вересні 2015-го року з коаліції вийшла 
фракція «Радикальної партії», а у лютому – 
«Батьківщина» та «Самопоміч». Остання ого-
лосила про свій вихід 19-го лютого 2016 року.

Згідно з 83-ою статтею Конституції Укра-
їни, «У Верховній Раді України за результата-
ми виборів і на основі узгодження політичних 
позицій формується коаліція депутатських 
фракцій, до складу якої входить більшість на-
родних депутатів України від конституційного 
складу Верховної Ради України».

Саме у лютому 2016-го року стало питан-
ня існування коаліції. Андрій Парубій, який 
став тоді спікером парламенту, заявив, що 
коаліція існує, посилаючись на входження в 
неї позафракційних депутатів.

Але тут я звертаю увагу на норму Консти-
туції України, яка має пряму дію, про коаліцію 
саме депутатських фракцій. Жодне індивіду-
альне членство чи входження депутатських 
груп у коаліцію не передбачено.

Отже, станом на 19 лютого 2016-го року 
(дату оголошення про вихід з коаліції «Євро-
пейська Україна» фракції «Самопоміч»), кіль-

кісний склад фракцій, які в ній залишалися, 
мав би складати не менше 226 народних де-
путатів.

Тут слід звернути увагу на той факт, що не 
всі депутати у фракції можуть бути згодні з її 
рішеннями. Але, якщо рішення фракції є, то 
воно вважається прийнятим. Так само, як і рі-
шення будь-якого колегіального органу.

Зайшовши на офіційний сайт Верховної 
Ради України, на вкладки фракцій БПП та На-
родного фронту та прослідкувавши динаміку 
переходів депутатів кожної з них, можна лег-
ко порахувати, що станом на 19 лютого 2016 
року до складу БПП входило 134 народних де-
путати, а Народного фронту – 81.

134+81=215!!!
Отже, юридично доконаним є факт відсут-

ності існування коаліції «Європейська Украї-
на», починаючи з 19-го лютого 2016 року. Спі-
кер Парубій мав би тоді оголосити про припи-
нення її існування, а Верховна Рада України 
мала б створити нову, або піти на перевибо-
ри.

Інформація про входження лише 215-ти 
народних депутатів до складу коаліції «Євро-
пейська Україна» є відкритою, і юристи, які 
будуть представляти інтереси президента Зе-
ленського у справі про оскарження його ука-
зу про розпуск парламенту, можуть легко до-
вести це у суді.

Тому я вважаю рішення президента Во-
лодимира Зеленського розпустити Верховну 
Раду України абсолютно законним, таким, що 
відповідає Конституції, законам України та 
вимогам суспільства!

Олександр ТРОХИМЕЦЬ, 
юрист, керуючий партнер правової групи 

«Трохимець і партнери»
«Українська правда», 21.05.2019.

Чи законно Зеленський 
розпустив Верховну Раду

«Я був 
здивований»
Новий глава Збройних Сил розповів 

про знайомство із Зеленським
Начальник Генерального штабу , головноко-

мандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, 
призначений на посаду Президентом Володи-
миром Зеленським, заявляє, що не знав Зелен-
ського до виборів. Про це він сказав в інтерв'ю 
УНІАН, ТСН та ТСН Тиждень: «Особисто я по-
знайомився з сьогоднішнім президентом після 
його перемоги у другому турі, дату не пам’ятаю».

Він розповів, як йому зателефонували з не-
знайомого номера, він не взяв слухавку, після 
чого скинули СМС, що це помічниця президента 
і чи можна з ним якось зв’язатись.

«Я їй передзвонив. Вона запитала, чи міг би 
я прибути, якщо в Києві, на зустріч з президен-
том, що він мене хоче запросити і поспілкува-
тися. Наступного дня була призначена зустріч, 
я на неї прибув… Це було до інавгурації, за де-
кілька днів», сказав Хомчак.

За його словами, Зеленський запропонував 
спілкуватися українською мовою, вони говори-
ли про життя, Іловайськ та посади Хомчака.

«Президент мене вивчав. Я бачив, яким по-
глядом він дивиться – це був погляд не артиста, 
це був погляд психолога, який все вивчає, за-
глядає всередину тебе. Я так розумію, це і було 
знайомство», розповів Хомчак.

Він додав, що був дуже здивований тому, 
що Зеленський «задавав питання з розумінням 
справи»: «Коли людина, яка у військовій сфері 
не є спеціалістом, але задає питання з розумін-
ням, то є діалог. Тобто я був приємно здивова-
ний, що він настільки розуміє, що він хоче» 

«Я побачив цупку людину, яка цікавиться, 
яка не просто задає питання заради того, щоб їх 
поставити. Був живий процес. Інтерес, енергія, 
яка до чогось веде. Це дуже велика сила, коли 
людина має енергію, і коли вона чогось хоче. Та-
ким було моє враження».

24.05.2019 р.

Та всіх наших Президентів нам обрали олігархи
Андрій Богдан на-

чебто потрапив під лю-
страцію, тобто заборону за-

ймати посади держслужбовця. А 
наче й ні за іншими нормативними 
актами. Втім, Зеленський вже зая-
вив, що одразу звільнить Богдана, 
як тільки Конституційний суд наре-
шті внесе ясність щодо законодав-
ства про люстрацію. 

Підставою для люстрація Бог-
дана називають його роботу в уря-
ді часів Януковича, тобто уряді ре-
гіоналів, очолюваному Азаровим. 
Подібна публіка стосовно деяких 
посад потрапляє під люстрацію. 
Богдан в часи регіоналів займав 
посади уповноваженого уряду з 
питань антикорупційної політики і 
аж цілого заступника міністра. Що 
ж, люструймо. 

Але тоді вже треба ж люстру-
вати й тих, хто займав у ті ж часи 
не менші, а то й більші посади. На-
приклад, один політик з березня по 
грудень 2012 року, цебто в розпал 
правління регіоналів, за Указом 
Януковича працював уже цілим мі-
ністром у регіоналівському уряді. 
Це Петро Олексійович Порошенко. 
Що не завадило йому невдовзі об-
ратися Президентом, не піти з по-
сади після ухвалення закону про 
люстрацію і спокійно балотуватися 
вдруге на главу держави. 

Але знову про Коломойського, 
власне, загалом про тих, кого ми 
лаємо терміном «олігарх».

Як нам обирали 
Президентів 

Уже перший Президент Украї-
ни Леонід Кравчук був позбавле-
ний цієї посади дочасно, всього 
через два з половиною роки пре-
зидентства, хоч тоді каденція була 
нехай і не 5, а все ж 4 роки. Вліт-
ку 1994 року в країні намалюва-
лася політична і економічна криза. 

Як тепер виглядає пост-фактум, не 
така й глибока порівняно з наступ-
ними катаклізмами. Тим не мен-
ше, пристрасті в парламенті, під 
стукіт касок страйкуючих (чи псев-
дострайкуючих) шахтарів Донба-
су (он ще коли була проба сил цьо-
го регіону) призвели до відставки 
Кравчука і дочасних виборів. Юри-
дично — за постановою Верховної 
Ради.

Новим Президентом був обра-
ний Леонід Кучма, з отого корпу-
су радянських «червоних директо-
рів». Якщо ми, знов-таки аналізу-
ючи вже пройдене, стверджуємо, 
що саме при Кучмі постав наш олі-
гархат, то логічно визнати, що цьо-
го другого Президента нам обрали 
саме новонароджувані олігархи, з 
тих же директорів та спритних не-
давніх компартійних і комсомоль-
ських функціонерів. Між іншим, і 
Кравчука теж. 

Кучма правив два терміни. Не 
проти був балотуватися і втретє. 
Такого нема в нашій Конституції, 
але спритні «юристи завзяті» (ци-
туючи класика) якраз через ухва-
лення нової Конституції пробува-
ли довести нам, що 3 = 2, тобто що 
це буде знову «другий термін».

Ця арифметика провалилася. 
Відтак, олігархи спробували обра-
ти нам наступника Кучми — Яну-
ковича. Завадив перший Майдан, 
Помаранчева революція. Втім, ба-
гаті ніколи «не плачуть», всупереч 
відомому серіалу. Вони підтрима-
ли Ющенка. 

Пройшло ще 5 років. Ахметов 
та інші олігархи обрали нам того 
таки Януковича. Справу дуже по-
легшили ганебні 5-річні чвари пе-
реможців першого Майдану. А від-
так — реванш регіоналів, який так 
дорого нам обійшовся. 

Через кілька років, уже дочас-
но — через 4, олігархам, яких діс-
тав «безпрєдєл» регіоналів, дове-

лося знову йти на вибори. Фірташ 
та інші олігархи обрали нам Поро-
шенка, до речі, й самого — з обо-
йми олігархів. Обрали знову під су-
провід Майдану, вже другої рево-
люції і, на превеликий жаль, уже 
на крові. 

Пройшло ще 5 років. Кажуть, 
що Коломойський та інші олігархи 
обрали нам наступного Президен-
та — Зеленського. Очевидно у об-
раних «обиральників» були на це 
свої резони. Наскільки вони співпа-
дуть з інтересами держави України, 
її народу — скоро побачимо.

Резюме. Так що тут, власне, 
нового у тому, що олігархат обирає 
нам чергового Президента? 

 Нічого нового, бо в Україні, 
на жаль, все ніяк не сформується 
нормальне громадянське суспіль-
ство. 

Де воно, 
це громадянське 

суспільство? 
А ніде. Все той же партійний 

цирк з його 352-ма партіями, це 
ще на початок року. Причому, згід-
но закону, якщо якась партія 10 
років не брала участі у парламент-
ських і президентських виборах, 
вона знімається з реєстрації, тоб-
то ліквідовується. Таких юристи 
нарахували понад сотню. І це вже 
питання до державних структур, 
насамперед Міністерства юстиції , 
якому просто треба виконати нор-
му закону. А до співгромадян пи-
тання щодо того, скільки ж можна 
тримати своїм членством цей пар-
тійний цирк? 

І плодяться все нові партії. Ось 
створив нову партію співак Свя-
тослав Вакарчук. Взагалі, строго 
кажучи, він її навіть не створив, а 
купив, тобто купили ті, хто за цим 
політпроектом. Оскільки це про-

ект відверто на оголошені вже 
парламентські вибори, а нові пар-
тії не можуть брати в них участь, 
довелося домовитися з одною з 
партійок, яка поступилася своєю 
реєстрацією новітній партії «Го-
лос». 

Варто нагадати, що Вакарчук 
уже був депутатом парламенту, 
як обраний восени 2007 року за 
списком партії Президента Ющен-
ка «Наша Україна — Народна Са-
мооборона». Пробув співак депу-
татом ледве більше року, а вже у 
грудні 2008-го добровільно по-
клав мандат депутата. Це доволі 
рідкісне у нас явище сам Вакарчук 
пояснив тим, що наочно побачив, 
яка у нас брудна політика. Очевид-
но, нині співак вважає, що за ці 11 
років наша політика стала чисті-
шою.

Не кращими від партій є і гро-
мадські організації: товариства, 
спілки, і т.д. Здрібнілі, якщо не ска-
зати — деградовані, прислужники 
політикуму і того ж олігархату.

Все ж, ми — народ
Нехай і з дуже інфікованою 

чварами так званою національ-
ною елітою. Цій інфекції — цілі 
століття, від заколотів проти геть-
манів до давніх чвар у церкві. Але 
все ж, ми — народ, якщо не ділити-
мемо себе на розумних і сіру масу.

Тому, всупереч сказаному 
вище, що світом керують гроші, не 
можна не зважати на народ. Укра-
їнці довели це двома Майданами, 
нехай навіть попри те, що цими 
революціями, як і вчить історія, 
спритно скористалися негідними, 
а у людей нині колосальне розча-
рування в тих Майданах. 

Врешті «Все буде добре», як 
співає не політик, а чудовий співак 
Святослав Вакарчук.

Петро АНТОНЕНКО 
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Закордонне українствоЄвропейський 
Союз

ЄС — це не тільки Європа. Звичай-
но, основна частина території ЄС знахо-
диться в Європі. Проте, простір співто-
вариства поширюється на Північну і Пів-
денну Америки, Африку і Океанію. Все 
просто: деякі європейські країни, як і 
раніше зберігають свої заморські воло-
діння і території. Наприклад, до складу 
Іспанії входять африканські міста Сеута 
і Мелілья, а також Канарські острови. А 
Франція володіє Гвіаною в Латинській 
Америці і островами в Карибському 
морі і Тихому океані.

З євро і без нього. Євро — офіцій-
на валюта 19 країн Європейського Со-
юзу. В інших дев'яти державах діють 
старі грошові одиниці. Зате на євро пе-
рейшли шість країн, які не входять до 
ЄС, — Андорра, Ватикан, Монако, Сан-
Марино, Чорногорія і Косово.

Лідер зі щільності населення. Рес-
публіка Мальта, розташована на остро-
вах в Середземному морі, — наймен-
ша країна в ЄС. Її площа всього 316 кв. 
км. За кількістю жителів Мальта теж на 
останньому місці в ЄС — 417 тис. При 
цьому Мальта — європейський лідер по 
щільності населення: 1305 чоловік на 
1кв. км.

Вхід і вихід. За всю історію Євросо-
юзу тільки одна країна заявила про ви-
хід із товариства. Це Великобританія. 
Втім, британська влада досі не може ви-
рішити, як втілити в життя рішення ре-
ферендуму 2016 року, на якому грома-
дяни країни вирішили покинути ЄС.

У той же час, Швейцарія і Норвегія 
не є членами Європейського Союзу, але 
підписали кілька угод з ЄС, які дозволя-
ють вільно пересуватися людям і пере-
возити товари. В обох країнах деякі з го-
ловних політичних партій виступають за 
приєднання до Євросоюзу.

Мовне питання. В Євросоюзі - 24 
офіційні мови. На засіданнях Європар-
ламенту депутати можуть використову-
вати будь-який з них. Тому, щоб народні 
обранці розуміли один одного, в парла-
менті працюють 330 штатних і 1800 по-
заштатних перекладачів-синхроністів.

Євросоюз стимулює вивчення мов 
і багатомовність. Для цього в країнах 
ЄС щорічно проводиться Європейський 
день мов, організовуються доступні 
мовні курси і пропагується вивчення 
мов дорослими.

Росія досі контролює 
5,2% території Естонії

При цьому в Кремлі не хочуть ні по-
вертати землі, ні віддавати за них гро-
шову компенсацію. Москва взагалі від-
мовляється обговорювати це питання. 
Таллін готовий чекати вирішення тери-
торіального питання в рамках міжна-
родного права. Про це заявив міністр 
внутрішніх справ Естонії. 

Мова йде про Івангород, а також 
частину Печорського району Псковської 
області.

2 лютого 1920 року Естонія та Ро-
сійська Соціалістична Федеративна Ра-
дянська Республіка підписали в Тарту 
мирний договір. Документ передбачав, 
що до Естонії переходять місто Нарва та 
частини Інгерманландії (зараз ця тери-
торія належить до Кінгісеппського райо-
ну Ленінградської області Росії). Також 
до Естонії повинні були відійти дві во-
лості від гирла річки Щучка до Чудського 
озера (нині у складі Сланцевського ра-
йону Ленінградської області) та Печор-
ський край (нині — частина Псковської 
області РФ).

Після того, як Естонія здобула неза-
лежність, Таллін висунув СРСР претен-
зії на ці землі. Посилання на Тартуський 
договір було внесено в угоду про кордон 
між РФ та Естонією, укладений у 2005 
році. Однак його не ратифікували пар-
ламенти обох держав.

Українці Греції придбали 
візок для пораненого 

українського воїна
Українська громада у Греції назбирала необхідну 

кількість пластикових кришечок і обміняла їх на візок 
для пораненого воїна на Рівненщині.

Цього разу допомога від грецької громади відпра-
виться у Рівненський обласний госпіталь ветеранів 
війни, де лікуються та проходять реабілітацію воїни, 
яких було поранено на сході України.

Збираючи кришечки, громаді вже вдалося при-
дбати два інвалідних візки. Також українці у Греції зі-
брали для поранених військових чимало необхідних їм 
речей. 

Україна активізує зв’язки 
з діаспорою в Грузії

Оксана Дука, начальник відділу закордонного 
українства Міністерства закордонних справ України 
здійснила візит у Грузію з метою вивчення грузинсько-
го досвіду співпраці з діаспорою та зміцнення зв’язків 
з українцями Грузії.

Разом із Тетяною Ковпак, представницею Посоль-
ства України в Грузії, та Лілією Григулевич, представ-
ницею Грузинського культурно-освітнього центру «Іве-
рія», вона відвідала Боржомський район. У містечку 
Сурамі гостя зустрілася з Тарієлом Гоголадзе, голо-
вою Товариства ім. Лесі Українки і поклала квіти до 
погруддя поетеси.

У м. Боржомі з метою знайомства з нащадками 
українських переселенців із Полтавщини та Чернігів-
щини 1852-1853 рр. до Грузії відбулася зустріч п. Дуки 
з місцевими активістами Гіоргі Гогічаішвілі, Тетяною 
Мартиненко, Борисом Синюком, Зурабом Мартинен-
ком, Борисом Скринниковим і Віолетою Балахашві-
лі. Нащадки українців розповіли історію переселен-
ня та освоєння грузинських земель їхніми пращурами, 
свою сучасну діяльність. 

У місті Бакуріані відбулося продовження знайом-
ства та спілкування з українськими представниками 
— нащадками переселених українців із Полтавщини 
та Чернігівщини. Лілія Гричулевич запропонувала міс-
там Боржомі та Бакуріані здійснювати обмін з Укра-
їною дитячими делегаціями, до складу яких увійдуть 
діти, чиї батьки захищали суверенітет своїх держав.

Президент 
Володимир 
Зеленський 

та українська 
діаспора

У своїй інавгураційній 
промові 20 травня ново-
обраний президент Украї-
ни Володимир Зеленський 
заявив, що готовий надати 
громадянство закордонним 
українцям, котрі забажають 
приїхати до України. «Нас 65 
мільйонів, тих, кого народи-
ла українська земля. Звер-
таюся до всіх українців на 
планеті — ви нам дуже по-
трібні, усі, хто готовий буду-
вати нову, успішну та силь-
ну країну. Ви повинні їхати 
в Україну не в гості, а додо-
му, ми чекаємо на вас», ска-
зав він.

А наступного дня новий 
глава держави зустрівся з 
представниками Світового 
конґресу українців. «Я вдяч-
ний вам за те, що ви захища-
єте Україну, де б ви не були. 
Захищаєте територіальну ці-
лісність і суверенітет нашої 
країни», сказав він.

Президент СКУ Павло 
Ґрод (на фото) привітав Во-
лодимира Зеленського з 
вступом на посаду. Він та-
кож подякував йому за мож-
ливість зустрітися вже у пер-
ші дні його роботи, незважа-
ючи на напружений графік, і 
за те, що той закликає укра-
їнців повертатися й працю-
вати над розбудовою Укра-
їни.

Павло Ґрод в інтерв’ю 
українській пресі зазначив, 
що у діаспорі від президен-
та Зеленського очікують, зо-
крема, продовження руху 
України у напрямку євроат-
лантичної інтеграції, захис-
ту від російської аґресії, на-
дання подвійного громадян-
ства та залучення діаспорян 
до роботи в урядових, бізне-
сових та інших структурах в 
Україні.

На думку голови СКУ, но-
вий глава держави повинен 
мати чітку позицію щодо Ро-
сійської Федерації та росій-
ської аґресії проти України. 
«Ми бачимо безперервні 
зусилля багатьох європей-
ських лідерів, спрямовані 
на те, щоб скасувати санк-
ції проти РФ, долучити її до 
міжнародних структур, тому 
президент Зеленський має 
чітко показати, що він проти 
цього», сказав він.

Павло Ґрод пообіцяв, що 
СКУ буде робити все мож-
ливе для підтримки Украї-
ни на світовій арені: «Я хотів 
би запропонував Президен-
ту Зеленському працювати 
разом із СКУ з метою ство-
рення належних умов для 
заохочення діаспори повер-
нутися, працювати в уряді, 
у бізнесі, в гуманітарній ро-
боті».

У столиці Канади Оттаві 16 трав-
ня відбувся урочистий прийом до 
Всесвітнього дня вишиванки. Участь 
у ньому взяли депутати федерально-
го парламенту, члени дипломатич-
ного корпусу й української грома-
ди, представники Міністерства за-
кордонних справ України, а також 
кримськотатарська делегація на 
чолі з Мустафою Джемілєвим, голо-
вою Меджлісу кримськотатарського 
народу.

Кірсті Данкан, депутат від Нової 
демократичної партії, відзначила 
підтримку, яку українська громада 
Канади незмінно надає своїй Бать-
ківщині. 

Борис Вжесневський, депутат 
від Ліберальної партії, згадав у сво-
єму виступі про сумні роковини де-
портації кримськотатарського наро-
ду, які відзначають 18 травня. 

Харджит Саджан, міністр оборо-
ни Канади, також долучився до свят-
кування Всесвітнього дня вишиван-
ки. З нагоди свята від убрався у ви-
шиванку й разом із іншими канад-
ськими депутатами взяв участь у 
фотосесії, що відбулася всередині 
зали засідань парламенту.

«Був радий зібратися разом із 
колегами, аби вшанувати багату 
культуру й історію України. Канад-
ська дружба й підтримка України є 
непохитними. Слава Україні!» — на-
голосив міністр.

Крім Мустафи Джемілєва, з візи-
том у Канаді перебував Ахтем Чий-
гоз, заступник голови Меджлісу. 
Вони обоє дали свідчення у парла-
ментському комітеті зі закордонних 
справ щодо ситуації з дотриманням 
прав людини в окупованому Росією 
Криму.

До відзначення 75-ї річниці де-
портації кримськотатарського наро-
ду та вшанування численних жертв 
цього геноциду комуністичного ре-
жиму СРСР разом із багатомільйон-
ною українською діаспорою приєд-
нався і Світовий конґрес українців. 
«Майже половина депортованих за-
гинула внаслідок нелюдського пе-
реселення та насильницького утри-
мання у місцях вигнання. Крім цього, 
в Криму було знищено матеріальну і 
духовну спадщину кримських татар, 
конфісковано їхнє майно, закрито 
бібліотеки, школи, мечеті та змінено 
тисячі історичних назв місцевостей. 
А в березні 2014-го, після окупації 
Криму Росією, кримські татари зно-
ву стали суб’єктом переслідування», 
говориться у заяві СКУ. 

«Світовий конґрес українців за-
кликає уряди країн світу і міжнарод-
ні організації визнати депортацію 
кримськотатарського народу гено-
цидом, як це 2015-го зробила Укра-
їна і кілька днів тому Литва, — зая-

вив Павло Ґрод, президент СКУ. — 
Ми також закликаємо міжнародне 
співтовариство посилити тиск на Ро-
сію, включно з шляхом розширення 
санкцій, для прискорення деокупації 
Криму й якнайшвидшого звільнення 
українських політв’язнів».

18 травня над мерією Едмон-
тона (провінція Альберта) підня-
ли кримськотатарський прапор. 
До урочистої церемонії, приуроче-
ної до Дня пам’яті жертв депортації 
кримських татар, долучилися депу-
тати федерального парламенту, пре-
зидент Конґресу українців Канади 
Олександра Хичій, Генеральний кон-
сул України в Едмонтоні Олександр 
Данилейко, а також члени україн-
ської громади Альберти. Участь у за-
ході взяли також Мустафа Джемілєв 
та Ахтем Чийгоз.

В Едмонтоні на території Універ-
ситету Макевена відбувся показ 
фільму Ахтема Сеїтаблаєва «Чужа 
молитва» та спілкування з лідерами 
кримськотатарського народу. 

У Канаді відзначили Всесвітній день вишиванки 
і День пам’яті жертв депортації кримських татар

У федеральному парламенті Канади — 
в українських вишиванках

Купуймо українське 
в Америці

Харчі з Украї-
ни я купую в крам-
ниці Sunshine Deli, 
яку провадить Ма-
рія Опир (на фото). 
Крамниця має 
гарну українську 
кухню і випікає 
смачний україн-
ський хліб. Праців-
ники також обслу-
говують українські 
весілля й інші уро-
чисті події. 

Я допомагаю 
Україні й укра-
їнським підпри-
ємцям, купуючи 
українське. Ось, 
скажімо, трав’яні 
фіточаї для поліп-

шення діяльності нирок або простати, унормування 
тиску чи дихання від «Карпатської лічниці» з Івано-
Франківська компанії «Екопродукт». Консервована 
городина представлена дуже широко: ікра кабачко-
ва з Мошурівського консервного заводу на Черкащи-
ні, консервовані по-херсонськи томати з Білої Церк-
ви, а також соки у великому асортименті з Городка 
Львівської області, томатний сік і квас із Одеси, не-
ктари з Ніжина. Є цілющі води з Карпат — «Лужин-
ська», «Поляна Квасова», «Свалява». Олію постачає 
до Америки компанія «Чумак», є й соняшникова олія 
з Зінькова на Полтавщині. А є й особливі олії, які до-
помагають у подоланні різних немочів. Їх виробляють 
із волоських горіхів, розторопші й інших рослин у с. 
Горянівському Дніпропетровської області. Не мож-
на оминути повидла й конфітюри з Могилів-Поділь-
ського, й особливо великий вибір різної продукції від 
компанії «Верес». 

Сіль, звісно, з міста Соледар на Донеччині, крупи 
— з Полтавщини. Й українське сало у багатьох його 
різновидах. Українська продукція є у багатьох спеціа-
лізованих крамницях. Адреса ж цієї: Sunshine Deli, 415 
Village Green, Rt. 18 South, East Brunswick NJ 08816.

Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ
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Бліц-інформ
Індія: найбільш 
масштабні вибори світу — 
майже мільярд виборців
Та й тривали ці вибори парламенту Індії 

півтора місяці. На них проголосували майже 
мільярд людей. Лідером стала партія прем'єра 
Нарендри Моді. Вона зможе сама сформува-
ти уряд, очолить який, найімовірніше, чинний 
прем'єр. Він обіцяє продовжити реформи, бо-
ротися з бідністю та безробіттям. 

Глобальний пакт 
боротьби з пластиковими 
відходами
Близько 1400 представників 187 країн сві-

ту ухвалили в Женеві угоду, яка регулює гло-
бальний експорт пластикового сміття. Угода 
забезпечує можливість для країн, що розвива-
ються, заборони ввезення забруднених і про-
блематичних пластикових відходів.

У Програмі ООН з навколишнього середо-
вища зазначили, що угода є обов'язковою для 
виконання.

В ООН заявляють, що зараз у світовому 
океані уже понад 100 млн пластикових відхо-
дів.

Сомалійця ув'язнили 
за те, що назвав молитви 
неефективними проти 
посухи
Викладач університету в Харгейсі, одному 

з найбільших міст Сомалі, потрапив до в'язниці 
за пост в Facebook, в якому він назвав молит-
ви неефективним методом боротьби з посу-
хою Влада країни визнала публікацію Махмуда 
Джама Ахмеда-Хамді богохульством. Його за-
судили до 2,5 років позбавлення волі.

У своєму дописі професор розкритикував 
дії громадян Сомалі, які моляться богу замість 
того, щоб активно боротися з проблемою. 

В останні роки Сомалі постійно страждає 
від посухи, яку багато хто пов'язує зі зміною 
клімату. Погодні зміни в країні призводять до 
загибелі худоби, а також до голоду громадян. 
Станом на 2017 рік в Сомалі було 1,2 мільйона 
людей, що недоїдають. В 2011 році від голоду 
загинули понад 250 тисяч осіб.

У Малайзії спалено 
4 тонни слонячих бивнів
За оцінкою експертів, знищена нещодавно 

слонова кістка коштувала 13.26 мільйона рінг-
гітів (3.2 мільйона доларів). Її спалення відбу-
лося в рамках боротьби з контрабандою та не-
законною торгівлею.

Слонова кістка була конфіскована в 15 
рейдах в період з 2011 по 2017 рік. Бивні і ви-
роби зі слонової кістки були спалені, щоб га-
рантувати, що їх не вкрадуть і не продадуть на-
зад на чорний ринок.

Малайзія прагне викорінити торгівлю ди-
кими тваринами і частинами їх, особливо сло-
новою кісткою, і не дати контрабандистам ви-
користовувати країну як транзитний центр.

Це був другий випадок знищення слонової 
кістки в Малайзії. У 2016 році місцева влада 
спалили 9,5 тонни бивнів на суму близько 20 
мільйонів доларів.

Слонова кістка - вкрай затребуваний мате-
ріал для виготовлення всіляких виробів в Азії. 
Центром попиту є Китай, а його прямим резуль-
татом - зменшення популяції диких слонів.

Чемпіонат світу 
бороданів і вусанів 

Сотні чоловіків 
своїм екстрава-
гантним виглядом 
дивували суддів і 
глядачів на чемпі-
онаті світу борода-
нів і вусанів в бель-
гійському місті Ант-
верпені.

Ретельно укладена рослинність на обличчі 
— предмет гордості і натхнення. Змагання про-
йшли в категоріях «Імперські вуса» і «Природна 
борода завдовжки понад 30 см».

За різними підрахунками, українська 
мова займає 25 або 32 місце за кількістю но-
сіїв у світі. Загалом понад 50 мільйонів людей 
володіють українською.

Сучасна українська мова містить при-
близно 256 тисяч слів. 

За лексикою українська є найбільш спо-
рідненою з білоруською – 84% спільної лек-
сики, із польською і сербською маємо 70% і 
68% відповідно спільних слів, з російською – 
62%.

Якщо порівнювати фонетику й граматику, 
то українська має від 22 до 29 спільних рис 
з білоруською, чеською, словацькою й поль-
ською мовами, а з російською тільки 11.

448 року візантійський історик Пріск Па-
нійський, перебуваючи в таборі гунського во-
лодаря Аттіли на території сучасної України, 
записав слова «мед» і «страва». Це була пер-
ша писемна згадка українських слів.

На відміну від решти східнослов’янських 

мова, іменник в українській має 7 відмінків. 
Вирізняє нас кличний відмінок, який існує та-
кож в латині, грецькій та санскритській гра-
матиках.

В нашій мові є три форми майбутнього 
часу. Наприклад, проста (піду), складна (йти-
му) і складена (буду йти)

Однією з «родзино» української мови є те, 
що вона багата на зменшувальні форми. На-
віть слово «вороги» має зменшувальну фор-
му, яка вживається в гімні України: «згинуть 
наші воріженьки, як роса на сонці».

Найбільше слів в українському алфавіті 
починаються на літеру «п». Найменш ужива-
на на початку слів (та й загалом) літера «ф», її 
вживають переважно в іншомовних словах.

У нашій мові є особливі слова або вирази 
— паліндроми: їх можна читати зліва напра-
во і справа наліво. Ось приміром «Я несу гу-
сеня», або ж «ротатор».

Українську мову офіційно визнали літе-

ратурною після видання «Енеїди» Івана Кот-
ляревського. Перший український «Буквар» 
видав у 1574 року у Львові першодрукар Іван 
Федоров. До наших часів дійшов лише один 
примірник книги, який було знайдено 1927-го 
в Римі. Зараз стародрук зберігається в біблі-
отеці Гарвардського університету.

Найбільше перекладів серед українських 
творів має «Заповіт» Тараса Шевченка: на 
147 мов світу.

Найбільше псевдонімів мав поет 
Олексндр Кониський – свої твори він підпису-
вав 141 іменем, у Івана Франка було 99 псев-
донімів, у Осипа Маковея — 56.

В українській мові безліч синонімів. На-
приклад, слово «горизонт» має 12 синонімів: 
обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круго-
вид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноко-
ло, виднокрай, небокрай, овид.

Назви всіх дитинчат тварин є іменниками 
середнього роду: теля, котеня, жабеня.

Дещо про літаки
Літаки — мабуть, один з найдивовижні-

ших винаходів людства. Навіть сама думка, 
що такий величезнмй «сталевий птах» може 
піднятися на тисячі метрів і летіти тисячі кіло-
метрів на землею, вражає. 

Звичайно, авіакатастрофи одні з най-
страшніших, тому їм приділяється багато ува-
ги, проте трапляються вони досить рідко. При 
тому, що кожні 3 секундм у світі приземляєть-
ся по літаку. 

Одна з найжахливіших зон для пасажи-
рів — зона турбулентності. Вона відбуваєть-
ся через ділянки розрідженого повітря. При 
цьому турбулентність дуже рідко призводить 
до катастроф, навіть незважаючи на силь-
ні струси літака. Однак, пілоти все ж намага-
ються облітати такі зони, щоб не нервувати 
пасажирів.

Більшу частину часу літак летить під 
управлінням автопілота, що дає змогу піло-
там перепочити. Але все одно, відволікатися 
на стороннє їм заборонено. 

Знаменитий «чорний ящик» для запису, 
щоб з̀ ясовувати причини аварій, насправ-
ді має зовсім не чорний колір і далеко не за-
вжди є прямокутним ящиком. Як правило, 
ці прилади мають круглу форму (для більшої 
ударостійкости) і яскраві кольори (жовтий, 
червоний), щоб їх було простіше знайти. 

У світі кожен день хоча б по одному літаку 
б'є блискавка, проте не приносить йому нія-
ких пошкоджень. Люди бачать яскравий спа-
лах, сильний гуркіт, однак літак продовжує 
летіти далі завдяки його особливому при-
строю, який захищає від ударів блискавки.

У 1972 році сталася катастрофа з літа-
ком, внаслідок чого з нього вивалилася стю-
ардеса з висоти 10160 метрів. Найдивовиж-
ніше, що з усіх людей в катастрофі вижила 
тільки вона одна.

Нідерланди добре 
заробляють 

на тюльпанах
Країна вирощує та продає тюльпанів най-

більше у світі.
Передмістя Амстердаму усіяне різнокольо-

ровими квітами. На 32 гектарах розміщується 
понад 7 мільйонів квітів.

Існує думка, що саме Нідерланди – батьків-
щина тюльпанів, але насправді ці квіти потра-
пили туди з Османської імперії, нині це Туреч-
чина, ще у XVI столітті. Згодом тюльпани стали 
настільки популярними, що бідняки періодич-
но залазили в чужі сади, аби поцупити цибули-
ну тюльпана, а заможні персони готові були за-
платити за одну квітку аж кілограм золота.

Вже тоді з’явились перші біржі тюльпанів, 
а квітами можна було розраховуватись в якос-
ті валюти

Тюльпанові аукціони. В Амстердамі кож-
ного ранку збираються азартні гравці. Вони 
роблять ставки на аукціоні квітів. Лот виграє 
той покупець, який запропонує найнижчу ціну.

У середньому за тюльпан просять до 15 
центів, трохи більше 4 гривень. А потім вигра-
ні лоти, тобто тюльпани, роз’їжджаються по 
всьому світу, щоб ми з вами могли купити бу-
кет для своїх коханих.

Окрім покупців з самих Нідерландів, най-
більшим покупцем тюльпанів є Німеччина. Ку-
пують на цьому аукціоні також квіти для США, 
Канади та Росії.

«Баварія» урочисто 
провела своїх легенд 

Ар'єна Роббена 
і Франка Рібері

Щойно знаменитий клуб з Мюнхена в чер-
гове здобув титул чемпіона Німеччини. На тор-
жествах клуб влаштував і урочистості з при-
воду прощання з двома своїми легендами. 
Це голландець Ар̀ єн Роббен і француз Франк 
Рібері. Сумарно обидва провели за команду 
понад 20 років, завоювали безліч титулів. Їм 
обом уже за 30, але футбольну кар’єру поки що 
не завершують. Просто за обопільною згодою 
з керівництвом клубу не стали продовжувати 
тут свої контракти, щоб дати дорогу молодим 
талантам.

Обидва футболісти — віце-чемпіони світу. 
Рібері грав у фіналі мундіалю у складі збірної 
Франції у 2006 році, Роббен — у складі збірної 
Нідерландів у наступному фіналі в 2010 році. 

В торжествах взяв участь колишній легендар-
ний гравець «Баварії» і збірної Німеччини, дво-
кратний чемпіон світу як гравець і тренер Франк 
Беккенбауер, нині один з керівників клубу. 

На фото: Роббен (третій зліва) і Рібері 
(крайній справа) під час урочистостей.

Цікаві факти про українську мову

Лінгвіст з Бристольського університету 
розгадав мовну систему рукопису Войни-
ча, переклавши деякі його фрази.

«Мова манускрипту протороманська. 
Це єдиний відомий приклад, тому що він був 
мовою простих людей і тому не використо-
вувався в офіційних документах», — заявив 
доктор Джерард Чешир, який розгадав та-
ємницю артефакту. Це був зовсім не код, а 
примітивна версія романських мов, таких 
як французька, іспанська та італійська.

Цей рукопис є єдиним відомим при-
кладом мови простих людей з Іск'ї, вулка-
нічного острова в Неаполітанській затоці, 
де королева Арагону, Валенсії, Майорки 
та інших земель Марія Кастильська (1401-
1458) жила в Арагонському замку.

Рішення загадки манускрипту дозволи-
ло заглянути в повсякденне життя жінок у 

середньовічній Європі. Рукопис являє со-
бою збірник трав'яних засобів, лікуваль-
них ванн і астрологічних читань, що стосу-
ються жіночого розуму і тіла, репродукції і 
виховання дітей.

Також на сторінках манускрипту є роз-
кладна графічна карта, на якій зображе-
на місія під керівництвом королеви Марії з 
порятунку тих, що вижили після вивержен-
ня вулкана 4 лютого 1444 року.

Рукопис Войнича - це манускрипт XV 
століття, написаний невідомими автора-
ми невідомою раніше мовою. Рукопис був 
виявлений у 1912 році польським анти-
кваром Вільфрідом Войничем у стародав-
ньому південноєвропейському замку Ві-
лла Мондрагоне. Артефакт зберігається в 
бібліотеці рідкісних книг Єльського універ-
ситету.

«Рукопис Войнича» XV століття 
розшифрували в Британії 

Найдорожчі 
речовини планети

Золото означає розкіш. Однак цей 
метал далеко не найдорожчий у світі. 

Золото. Вартість: 56,73 долара за 
грам (далі теж вказано вартість за 
грам). Крім традиційного використан-
ня в ювелірній промисловості, золото 
використовують в якості електричного 
провідника і для запобігання корозії.

Родій: близько 58 доларів. Вико-
ристовується головним чином в каталі-
тичних перетворювачах для зниження 
вуглецевих викидів автомобіля.

Платина: близько 58 доларів. Мож-
на використовувати в якості каталіза-
тора в наукових експериментах, носи-
ти як прикраси і вживаати в якості про-
тиракових препаратів.

Ріг носорога: 110 доларів. Особли-
во цінується у В'єтнамі за його нібито 
здатність лікувати рак. Також застосо-
вують для лікування лихоманок та ряду 
інших хвороб.

Плутоній: близько 4000 доларів. 
Для всяких атомних перетворень. Існує 
2 види плутонію: один для озброєнь, ін-
ший використовується в ядерних реак-
торах.

Паініт: 9 тисяч доларів. Важається 
найбільш рідкісним дорогоцінним ка-
менем, використовується як лікуваль-
ний кристалл або просто як прикраса.

Таффеіт: від 2,5 до 20 тисяч дола-
рів. Дорогоцінний камінь бузкового ко-
льору, теж надзвичайно рідкісний, ви-
користовується тільки в якості прикра-
си.

Тритій: 30 тисяч доларів. Викорис-
товується для написання самосвітних 
знаків «вихід» в кінотеатрах, школах, 
офісах.

Діамант (оброблений алмаз): 55 
тисяч доларів. Безбарвний камінь 
може коштувати дешевше, кольоровий 
— дорожче. Природні алмази найчасті-
ше використовуються в ювелірній про-
мисловості. Також виняткова твердість 
алмазу використовується для виготов-
лення ножів, свердел, різців і т.д.
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Дотепний фотооб'єктив

Цікаві й маловідомі факти

Ця подорож стала воістину леген-
дарною. 28 квітня 1947 року норвезь-
кий дослідник Тур Хеєрдал з п'ятьма то-
варишами на плоту відплив по Тихому 
океану від західного узбережжя Пів-
денної Америки, з Перу, до острова Та-
їті.

Пліт був зроблений з 9 бальзових 
тропічних дерев довжиною до 15 ме-
трів. Їх скріпили пеньковыми мотузка-
ми і встелили бамбуком. Пліт назвали 
«Кон-Тікі» — на ім'я легендарного ге-
роя, який очолював плем'я, що прибу-
ло на острови Полінезії зі сходу. Пліт 
мав гострий ніс, який поліпшував його 
якості і збільшував швидкість.

Відважні мандрівники пливли три 
місяці і 10 днів, подолали майже 7 тис. 
км. Вони готували їжу на примусі. Їжа 
та різне обладнання зберігалися під 
палубою. Все було упаковане в карто-
нні коробки, залиті бітумом, щоб у них 
не потрапляла волога.

До подорожі вченого підштовхну-
ли старовинні літописи і малюнки з 
зображенням плавзасобів інків. У ле-
гендах говорилося, що між Південною 
Америкою і Полінезією могли бути кон-
такти.

Подорож на плоту «Кон-Тікі» надих-
нула багатьох людей на сміливі вчин-
ки і принесла Хеєрдалу світову попу-
лярність. Потім були й інші його чудові 
пригоди. Насамперед, знаменита по-
дорож у 1970 році на човні з папіру-
су Ра-2 через Атлантику, з Африки до 
Америки. 

Тур Хеєрдал (1914 — 2002) наро-
дився на півдні Норвегії в родині влас-
ника пивоварні та працівниці антропо-
логічного музею. З дитинства цікавив-
ся зоологією. Вступив до університету 
Осло на природничо-географічний фа-
культет. Багато мандрував.

Подорожжю на плоту по Тихому 
океану Хеєрдал довів, що на плотах 
подібні плавання могли відбуватися й 
3—4 тисячі років тому. Так люди з Ла-
тинської Америки мігрували на остро-
ви Полінезії.

Після повернення на батьківщину 
Хеєрдал описує подорож у книзі. Її пе-
реклали на 66 мов, тираж перевищив 
50 млн примірників. 

Стародавні вірили, що поцілу-
нок - символ обміну душами між 
людьми. 

На багатьох шлюбних церемо-
ніях вбрання свідків з боку наре-
ченого і подружок нареченої схо-
жі багато в чому на вбрання самих 
наречених. Ця традиція прийшла 
до нас із Стародавнього Риму, де 
за законом на весіллі повинні бути 
присутніми десять свідків, які одя-
галис так само, як наречений і на-
речена, щоб заплутати злих ду-
хів. Така ж традиція по введенню 
в оману духів, які могли нашкоди-
ти молодим, існувала і в Європі в 
середні віки. Також цим способом 
свідки захищали наречених вже 
від більш реальної небезпеки — 
розбійників.

В Америку традиція носити об-
ручку на середньому пальці лівої 
руки прийшла від стародавніх гре-
ків, які вірили, що в цьому пальці 
знаходиться вена, яка тече безпо-
середньо до серця. 

Завдяки Папі Римському Іно-
кентію III, який жив у 13-му століт-
ті, до нас дійшов обряд очікування 
між заручинами і самою шлюбною 
церемонією, він же ввів викорис-
тання обручок на весільній цере-
монії.

Традиція одягати на весілля 
білі весільні черевики прийшла до 
нас від британської королеви Ві-
кторії, яка ввела моду на білий ко-
лір. А до 1840 року наречені вінча-
лися в основному в одязі блакит-
ного кольору.

Наречена на весільній цере-
монії за традицією завжди стоїть 
зліва від нарченого. Бо ще у старо-
давні часи кожен справжній чоло-
вік носив при собі меч, і його пра-
ва рука повинна була бути завжди 
вільною, щоб він міг в будь-який 
момент оголити меч і захистити 
даму серця.

У середньовічних англійських 
церквах зазвичай стояла важка 
скриня, призначена для випро-
бування наречених. Кандидат-
ка в наречені повинна була під-
няти скриня однією рукою. Якщо 
вона не справлялася, то вважа-
лася дуже слабкою для виконан-
ня обов'язків хатньої господарки, і 
наречений міг розірвати весільний 
договір.

Традиція кидати в повітря ве-
сільну підв'язку прийшла з тих ча-
сів, коли вінчальні сукні коштува-
ли надзвичайно дорого. Дівчата 
на виданні для того щоб теж швид-
ше вийти заміж, на весіллі відри-
вали шматочки сукні наречених. А 
оскільки на всіх подруг сукні не ви-
стачить, наречена ставала спиною 
до подруг і кидала лише шматочок 
тканини, щоб випадок сам вибрав 
щасливицю.

Цікаві закони в Нігерії: якщо в 
перший період після весілля дівчи-
на не потовщає, чоловіків має пра-
во відмовитися від неї і відіслати 
до батьків набирати вагу.

Незвичайна традиції в Кенії: 
весь перший місяць після весілля 
чоловік зобов'язаний носити жі-

ночий одя, щоб по повній програмі 
відчути і зрозуміти, наскільки важ-
ко бути жінкою, тим більше в Кенії.

В Албанії перша шлюбна ніч 
досить-таки розтягнута в часі: за 
звичаєм дружина пручається сек-
суальним зазіханням новоспече-
ного чоловіка три дні, щоб заплу-
тати остаточно злих духів.

А на острові Тромбріан, який 
розташований біля Нової Гвінеї, 
щоб одружитися, досить молодим 
людям просто поїсти їжі з однієї та-
рілки на очах у решти племені. Ось 
так просто.

На весільний обід на остро-
ві Балі приходять винятково жін-
ки. Чоловіки в цей час відпочива-
ють, адже саме вони готували всі 
ті страви.

Традиційне весільне блюдо бе-
дуїнів - смажений верблюд, всере-
дині якого знаходиться смажений 
баран, начинений вареними пта-
хами, які, в свою чергу, начинені 
рибою, а риба - яйцями.

Наречений у південно-східній 
Нігерії на шляху до своєї обраниці 
повинен пройти крізь стрій її роди-
чів, озброєних палицями. Це - пе-
ревірка на твердість.

Двоповерховий танець - нео-
дмінна частина весільного ритуа-
лу в одному зі штатів центральної 
Індії. Танцюють дванадцять чоло-
віків-гостей і, як правило, всю ніч: 
шестеро залазять на плечі партне-
рів, потім обидва «поверхи», взяв-
шись за руки, починають водити 
хоровод.

Бронзовий шолом, якому при-
близно 3 тисячі років, і який був зна-
йдений на території України торік у 
вересні, пішов з молотка на лондон-
ському аукціоні Timeline за 11875 
фунтів стерлінгів.

Про це повідомив відомий архе-
олог Максим Левада, за ініціативи 
якого в Україну повернувся меч ві-
кінга.

Вперше інформація про брон-
зовий шолом з’явилася на інтер-
нет-аукціоні Violity. Людина під ні-
ком виставила артефакт на продаж, 
встановивши стартову ціну 10 тисяч 
гривень. Лот на аукціоні супрово-
джувався наступним описом: «Рід-
кісна знахідка – бронзовий шолом 
періоду пізньої бронзи. Знахідки по-
одинокі у всій Європі. При виявлен-
ні були поломки по низу тулії близь-
ко прижиттєвого ремонту (по фото 
чітко видно заклепки того періоду). 
Реставрувався професійним рес-

тавратором, поломки були закриті, 
для посилення тулії всередині встав-
лений сталевий обруч. У процесі 
транспортування, на жаль, вилама-
ли шматочок близько шишака (на 
фото видно). Шматочки додаються».

Згодом уся інформація з Violity 
зникла, однак 4 вересня 2018 року 
з’явилося повідомлення, що лот 
«Карпатський шолом бронзового 
віку» був проданий за 11875 фунтів 
стерлінгів. «При перепродажі було 
зазначено, що це власність однієї 
дами, яка мешкає в Кенті, а шолом 
походить з колекції її дідуся, що він 
придбав у Німеччині після Другої сві-
тової війни А ще там йшлося, що шо-
лом має сліди древнього ремонту у 
вигляді двох прямокутних пластинок 
з бронзовими кріпленнями, та що 
продаж супроводжується аналітич-
ним звітом за № 114371/570 докто-
ра Браяна Гілмора з Дослідницької 
лабораторії археології та історії мис-

тецтв Оксфордського університету», 
написав Максим Левада.

Ніби два шоломи. Однак, якщо 
порівняти фото із сайту Violity та аук-
ціону Timeline, стає цілком зрозумі-
ло, що йдеться про один і той самий 
бронзовий шолом. Відтак, тепер сто-
їть питання, як повернути артефакт, 
якому близько трьох тисяч років, в 
Україну?

Археолог, доктор історичних 

наук, професор, фахівець у галу-
зі археології епохи бронзи Микола 
Бандрівський вважає, що шолом був 
знайдений в ареалі Голіградської 
культури, населення якої радянська 
археологія зараховувала до північ-
но-фракійський племен.

«І власне, той шолом чим ціка-
вий? По-перше, він має місця латок. 
Це свідчить про досить неспокійну, 
агресивну ситуацію у той час. Тобто 
його латали, він був вигідний. Він не 
належав представникові якоїсь елі-
ти. Це рядові шоломи, але ми їх прак-
тично не маємо у своїх музеях. Кіль-
ка шоломів було знайдено, але вони 
зникли у приватних колекціях. А цей 
був незаконно вивезений за кордон 
і був виставлений на лондонському 
аукціоні.

Мені видається, що тут треба 
підключити юристів з міжнародно-
го права, які розбираються у тонко-
щах міжнародних хартій, бо Україна 

підписала пам’яткоохоронні хартії зі 
збереження та повернення культур-
них цінностей. І ми би хотіли, щоби 
цей шолом, був доступним для на-
уковців, щоби можна було зробити 
металознавчий аналіз. Він би пока-
зав родовище, звідки брався метал 
для виготовлення шоломів», пояс-
нює професор Бандрівський.

Науковець наголошує, що йдеть-
ся про часи біблійних царів Соломо-
на, Давида – це Х століття до наро-
дження Христа: «Не треба думати, 
що цивілізації були лише у Єгипті, Ас-
сирії, Вавилонії, а в нас – лише якісь 
відсталі племена. Зовсім ні. Якщо 
взяти, скажімо, наступально-захис-
не озброєння, воно було на одному 
рівні з найбільшими передньоазій-
ськими деспотіями того часу».

На жаль, на території України 
жодного шолому того періоду немає, 
однак їх можна побачити у європей-
ських музеях.

Ми часто вживаємо вирази з грошовою 
лексикою, але рідко замислюємося над їх по-
ходженням. 

Спочатку назви європейських грошових 
одиниць (фунт, марка, ліра, крона) були оди-
ницями ваги.

Слово «копійка» пішло від назви срібної 
монети, на якій був зображений Георгій По-
бідоносець із списом в руці.

«Грошем» спочатку називали велику сріб-
ну монету, яка карбувалася в Італії.

Слово «напартачити» має відношення до 
грошей: «партачами» в Стародавній Русі на-
зивали фальшивомонетників, а «партачити» 
означало «карбувати фальшиві монети».

Вислів «внести свою лепту» походить з 
Греції і означає внести мідну монету малої 
вартості як пожертвування.

«Газетта» – це назва дрібної італій-
ської монети. Рівно стільки в 1556 році ко-
штувало перше друкарське видання міста 
Венеції. Бу
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На плоту — через Тихий океан

Історичні скарби України продають на аукціонах за кордоном 

Гуляємо весілля!

Грошова 
лексика

Капелюх-радіоОдноколісний велосипед
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Реформа, що зруйнувала СРСРРеформа, що зруйнувала СРСР
Як вибухнула ядерна 

бомба, закладена 
під фундамент 

Радянського Союзу
Владімір Лєнін будував державу 

у вигляді двох владних вертикалей, 
які засновував на засадах «демо-
кратичного централізму». Ці засади 
означали, що нижчі ланки управлін-
ня сліпо підпорядковувалися ви-
щим. Тому в партійній вертикалі з 
її диктатурою влада зосереджува-
лася в найвищій ланці — у вождів. 
В організаційно відділеній від пар-
тії радянській вертикалі кожна лан-
ка підпорядковувалася відповідній 
ланці партійної вертикалі. Разом 
із тим радянська вертикаль мала 
пов¬ноцінну управлінську владу.

Радянська вертикаль складалася 
виключно з комуністів і співчуваючих 
їм безпартійних. Унаслідок цього пар-
тія і ради перетворювалися на єдину 
політичну силу, яка мала одну на двох 
назву: радянська влада. Отже, дикта-
тура вождів була анонімною й прихо-
вувалася під симулякром «диктатура 
пролетаріату». Коли вожді в ході «со-
ціалістичного будівництва» експро-
пріювали засоби виробництва вели-
ких і дрібних власників, щоб домог-
тися диктатури не тільки політичної, а 
й економічної, «диктатуру пролетарі-
ату» замінили симулякром «соціаліс-
тична демократія».

 

Договір про диктатуру
Партійна вертикаль була неза-

лежною від народу, тоді як функціо-
нери радянської вертикалі здобува-
ли свій мандат на виборах. Корис-
туючись диктатурою, парткоми вла-
штовували вибори без вибору, тобто 
визначали склад радянських органів 
за власним бажанням. Маючи «робіт-
ничо-селянський» вигляд і набира-
ючи кадри з народних низів, радян-
ська держава насправді була тоталі-
тарною, оскільки державним сувере-
нітетом володіли вожді, а не народ.

Подвійну структуру влади біль-
шовики використали для дезорієн-
тації населення національних регі-
онів. «Лєнінська національна полі-
тика» спрямовувалася на підтрим-
ку націо¬нально-визвольних рухів 
пригноб¬лених народів за умови 
створення ними радянської держав-
ності. Вражаючий приклад: черво-
на Росія тричі вторгалася в УНР, зо-
середивши в ній врешті-решт більш 
ніж мільйонну армію, але 28 грудня 
1920 року уклала зі створеною нею 
радянською Україною «робітничо-
селянський договір», у якому урочис-
то підтверджувалися «незалежність 
і суверенність кожної з договірних 
сторін».

Перехід до нової економічної по-
літики усунув перспективу господар-
ського колапсу, який був наслідком 
комуністичного експерименту. Іосіф 
Сталін та інші вожді другого ешело-
ну скористалися цим, щоб зроби-
ти спробу позбавити національні 
радянські республіки державного 
статусу, тобто перетворити їх на ав-
тономні республіки Російської Фе-
дерації. Ідея «автономізації» обго-
ворювалася без Лєніна, який тоді 
хворів. Вождь відкинув її і висунув 
іншу: незалежні республіки, серед 
них і Росія, утворюють «разом і на-
рівні» федерацію «другого поверху» 
— Радянський Союз. За кожною со-
юзною республікою мусив зберіга-
тися державний статус, підсилений 
конституційною нормою про вільний 
вихід із Союзу. Зрозуміло, що меха-
нізм виходу в Основному законі не 
прописувався.

Організація держави через 
утворення федерації «другого по-
верху» була зручнішою для влади, 
оскільки викликала в населення на-

ціональних регіонів менше відтор-
гнення, ніж втягнення їх у кордони 
Росії. Для розуміння дальших подій 
треба зазначити, що гарантом іс-
нування Радянського Союзу вияви-
лася компартійна вертикаль. Якби 
національні республіки були зве-
дені до автономій у межах Росій-
ської Федерації, гарантом існування 
багатонаціо¬нальної Росії стала б 
вертикаль радянських органів.

 

Закладена бомба
СРСР не мав ні зовнішніх, ні вну-

трішніх ворогів, здатних реально за-
грожувати його існуванню. Небез-
пека для нього ховалася в системі 
влади, яка була антинародною, і в 
неефективності планово-директив-
ної економіки. Однак комуністичний 
режим дістав друге дихання, коли 
Адольф Гітлер заштовхнув країну в 

антигітлерівську коаліцію, а потім 
третє, коли ціни на енергоносії попо-
взли вгору.

Утім, деградація СРСР стрімко 
набирала обертів. Радянська еконо-
міка вугілля і сталі виявляла нездат-
ність відповідати викликам постін-
дустріальної епохи, у якій вже дав-
но перебували провідні країни світу. 
Сплетені між собою вертикалі влади 
працювали щоразу гірше.

Провал економічних перетво-
рень 1985–1986 років змусив Міха-
іла Ґорбачова радикалізувати про-
голошений ним курс на перебудо-
ву. На січневому (1987) пленумі ЦК 
КПРС під його тиском було ухвалено 
рішення про запровадження всупе-
реч засадам «демократичного цен-
тралізму» прямих та альтернативних 
виборів комуністами «першого» ке-
рівника парткомів — від секретаря 
первинної організації до секретарів 
обкомів і республіканських органі-
зацій. Однак ця новація не дала по-
мітного результату. 

У книжці помічника Ґорбачова 
Анатолія Черняєва, опублікованій 
у 2003-му, знаходимо такий пасаж: 
«Присвячений кадровій політиці 
знаменитий січневий пленум ЦК, на 
якому вперше після Лєніна було ска-
зано про вину самої партії та її ЦК у 
тому, що трапилося в країні, у її кри-
зовому стані, не дав потрібних пере-
будові результатів. Партія й надалі 
не виявляла ні бажання, ні здатності 
відігравати роль авангарду перетво-
рень (пізніше Ґорбачов визнавав, 
що вона за самою своєю природою 
не була здатна на це). Він придумав 
вихід: через Всесоюзну партійну 
конференцію позбавити КПРС влад-
них державних функцій і відновити 
пов¬новладдя Рад, ліквідоване Ста-
ліним у 1920-х роках».

Наведена цитата є свідченням 
того, що в оточенні Ґорбачова не 
розуміли, що зробили, торкнувшись 
важелів сконструйованої Лєніним 
влади. Якщо цього не усвідомлюва-
ли помічники останнього генсека, 
то не розумів і сам Ґорбачов. Яким 
було, до біса, «повновладдя Рад» у 
лєнінську епоху!

Від партії 
до суспільства

На ХІХ Всесоюзній партконфе-
ренції в червні 1988 року радянські 
органи влади було вирішено пере-
творити на повновладні структу-
ри, незалежні від парткомів та їхніх 
апаратів. Конституційна реформа 
означала ліквідацію тандему «пар-
тія — ради». Чому делегати конфе-
ренції наважилися на такий ради-
кальний крок?

Партноменклатура завжди 
обій¬мала радянські посади відпо-
відного рівня. Наприклад, перший 
секретар обкому партії мусив бути 
народним депутатом союзної або 
республіканської Верховної Ради. 
Упродовж дов¬гих десятиліть депу-
татство в радах стало звичним для 
партчиновників, і тому вони сприй-
няли перехід влади від парткомів до 

виконкомів рад як щось незвичне, 
але не незвичайне. Функціонери 
партійної вертикалі готові були по-
годитися на виконання своїх керів-
них функцій з іншого крісла — голо-
ви ради або голови виконкому ради 
відповідного рівня.

Що трапилося насправді? Зник-
нення тандему «партія — ради» 
означало, що суверенна влада пе-
рейшла від партії до суспільства. 
Країни, у яких суспільство визначає 
на виборах персональний склад ви-
щих державних установ, прийнято 
називати демократичними. Рефор-
ма в одну мить перетворила Ра-
дянський Союз із тоталітарної на 
демократичну державу. Однак це 
була надто своєрідна демократич-
на країна: без традицій демократії, 
із суспільством, яке в усьому зви-
кло покладатися на державу, з ко-
муністичним кістяком у своїй тов-
щі, який паралізував вільні рухи 
су¬спільного організму.

Рішення партії належало прово-
дити через радянські органи влади. 
Міхаіл Ґорбачов вніс питання про 
конституційну реформу на затвер-
дження позачергової ХІІ сесії Вер-
ховної Ради СРСР (29 листопада — 
1 грудня 1988 року). З боку депу-
татів, здебільшого тих самих пред-
ставників компартійно-радянської 
номенклатури, заперечень щодо 
реформи не було.

Перед розглядом у ВР консти-
туційна реформа була поставлена 
на всенародне обговорення. Обго-
ворювалася аж ніяк не конструкція 
лєнінської системи влади, яка усу-
вала ради від ухвалення політичних 
рішень. Ця конструкція надійно при-
ховувалася за словами-симулякра-
ми, що були звичними для радян-
ських людей, зокрема й політиків. 
Кількість зауважень і пропозицій 
під час обговорення перевищила 
300 тис. Однак ніхто не сказав, що 
реформа докорінно змінює радян-
ський політичний лад.

Команді Ґорбачова вплив ре-
форми на суспільно-політичне жит-
тя став зрозумілим не відразу. Піс-

ля березневих виборів 1989-го на 
з’їзді народних депутатів СРСР ви-
никла демократична опозиція, до 
якої примкнув потужний суперник 
генерального секретаря ЦК КПРС 
Боріс Єльцин. Однак диктат КПРС 
над суспільством залишався ззовні 
непорушним, тому що партійні функ-
ціонери звикли керувати, а радян-
ські чиновники — бути керованими.

 

 Відцентрові тенденції
«Парад суверенітетів», як на-

звав Міхаіл Ґорбачов прагнення 
периферійних еліт звільнитися від 
обій¬мів загальносоюзного центру, 
було започатковано ще до перших 
вільних виборів у Верховні Ради со-
юзних республік, тобто до появи в 
радянських органах влади позано-
менклатурних громадських діячів, 
налаштованих здобути незалежний 
статус для своїх народів. 16 листо-
пада 1988 року ВР Естонії ухвали-
ла Декларацію про суверенітет Ес-
тонської РСР, у якій проголошувало-
ся верховенство республіканських 
законів на її території над загаль-
носоюзними законами. З ідентич-
ними ініціативами виступила 26 
травня 1989-го Литовська РСР, 28 
липня — Латвійська РСР.

В Україні потужним чинником 
суспільно-політичного життя ставав 
утворений у вересні 1989 року На-
родний рух України за перебудо-
ву. Відірвана від загальносоюзно-
го центру російська компартійно-
радянська номенклатура на чолі з 
Єльциним розгортала боротьбу за 
суверенізацію РРФСР.

Парадоксально, але прагнення 
до суверенізації найбільше вияв-
лялися в Російській Федерації. Ста-
новище Росії у складі СРСР завжди 
залишалося двозначним. Вона була 
державоутворюючою республікою, 
і загальносоюзний центр обстою-
вав передусім її інтереси. У неофі-
ційному «табелі про ранги» росія-
ни були титульною нацією в масш-
табі всього Союзу, а не тільки РФ. 
Це означало, що вони не ставали 
національною меншиною в будь-
якій союзній республіці. Проте Ро-
сія була політично ущемленою, бо 
Кремль не міг собі дозволити існу-
вання двох рівновеликих центрів 
влади в Москві — союзного і росій-
ського.

Вибори в республіканські орга-
ни влади відбулися у березні 1990 
року. Влада в УРСР, як і раніше, зо-
середжувалася в руках першого се-
кретаря ЦК КПУ Володимира Іваш-
ка, проте його першість забезпе-
чувалася тим, що він став головою 
Верховної Ради. ВР після трансфор-
мації компартійно-радянської сис-
теми, спричиненої конституційною 
реформою, була єдиним центром 
влади.

Березневі (1990) вибори до 
Верховної Ради УРСР вирізняли-
ся високою активністю електора-
ту. Дві третини з 450 місць здобу-
ли представники компартійно-ра-
дянської номенклатури, керівники 
промислових підприємств, голови 
колгоспів, тобто люди, які мали ре-
альну владу у своїх виборчих окру-
гах. Парламент тепер на 85% скла-
дався з членів КПРС, тобто на 16,5 
пункту більше, ніж у Верховній Раді 
XI скликання.

Однак розрив тандему «партія 
— ради» відкинув їх на манівці по-
літичного життя. У спогадах (опу-
блікованих тільки 2010-го) тодішній 
заступник голови ВР Іван Плющ ви-
словився так: «Не дивлячись на те 
що в складі депутатів XII (I) скликан-
ня вищого законодавчого органу 
було 373 члени Комуністичної пар-
тії, суттєво вплинути на прийняття 
рішень з позиції цієї політичної сили 
вони не могли».

  «Треба визнати 
нашу поразку»

Одночасно з виборами до 
республіканських органів влади 
відбувався позачерговий Третій 
з’їзд народних депутатів СРСР. За-
провадженням «під себе» посади 
президента СРСР, яка була чужою 
для радянської політичної систе-
ми, Ґорбачов зменшив небезпеч-
не хитання влади між двома цен-
трами — партійним і радянським. 
Однак саме тоді вибори народних 
депутатів у союзних республіках 
породили одразу 15 нових цен-
трів влади. І один із них — безпо-
середньо в Москві. На чолі Верхо-
вної Ради РРФСР став Боріс Єль-
цин.

Єльцин не відмовився від 
можливості скористатися закла-
деними в Конституції СРСР і кон-
ституціях союзних республік нор-
мами, щоб усунути від влади ком-
партійно-радянський центр і в та-
кий спосіб ліквідувати двовладдя, 
яке виникло в Москві після берез-
невих виборів 1990 року. Водно-
час номенклатура в національних 
республіках перестала розрахо-
вувати на підтримку Москви, де 
точилася боротьба між Ґорбачо-
вим і Єльциним. Частина її стала 
розуміти, що вже залежить не так 
від Кремля, хоч би хто в ньому си-
дів, як від власних виборців. Тому 
в середо¬вищі номенклатурних 
працівників України почали мно-
житися так звані суверен-кому-
ністи.

7 березня 1990 року політбю-
ро ЦК КПРС розглянуло підсум-
ки російських виборів. Більшість 
його членів оцінили вибори як за-
довільні, сподіваючись на те, що 
загальносоюзний центр зможе 
утримати державотворчу респу-
бліку під своїм контролем. Лише 
Іван Фролов, який у 1987–1989 
му був у команді Міхаіла Ґорбачо-
ва помічником, після чого став се-
кретарем ЦК (а з липня 1990-го 
— членом політбюро ЦК), не по-
діляв оптимізму. Для цього ака-
деміка АН СРСР у галузі філосо-
фії раптом відкрилася небезпека 
не тільки конституційної рефор-
ми, а й тієї основи, на якій базува-
лася дореформена система вла-
ди. Партія зайшла в глибоку кри-
зу, але ж саме вона, за задумом 
Лєніна, тримала на собі централі-
зовану державу, оформлену у ви-
гляді фальшивого союзу вільних 
і рівноправних республік із кон-
ституційним правом виходу з «фе-
дерації». Намір Єльцина домага-
тися посади президента Росії ла-
мав лєнінську конструкцію влади 
з плачевними наслідками для за-
гальносоюзного центру.

Ось деякі пасажі з виступу 
Фролова: «Треба тут визнати нашу 
поразку, реально і недвозначно. 
Мені здається, це дуже сумнівний 
тепер показник: скільки ми го-
лосів одержали за членів партії і 
тому подібне, бо знаємо — є роз-
кол. І Попов у партії, і Афанасьєв 
у партії… Афанасьєв та інші не хо-
чуть виходити з неї, щоб підірвати 
її на з’їзді (наближався XXVIII з’їзд 
КПРС. — Авт.). Нам треба більш 
енергійно прибирати старі кадри. 
Через них втрачаємо партію… І, 
нарешті, останнє. Звичайно, най-
потужніші бомби, я не знаю яка, 
термоядерна або ще щось, закла-
дені у вигляді російських структур 
— і у вигляді партійних структур, і у 
вигляді ось цих Рад. Вони взагалі 
загублять нашу Федерацію в ціло-
му. Тому на їхню діяльність не ви-
падково переключилися ось 
ці попови та інші — Афана-
сьєв і Єльцин…»
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10 11 березня 1990 
року литовський парла-

мент нового скликання, зі-
бравшись на першу сесію, ухва-

лив Декларацію про відновлення 
незалежності Литовської держа-
ви. 4 травня Латвія ухвалила ана-
логічний документ. 8 травня прого-
лосила вихід із Радянського Союзу 
Естонська РСР. Парламентарії рес-
публік Балтії мали рацію: ці держа-
ви були включені до складу СРСР на 
підставі таємного пакту Молотова 
— Ріббентропа, наявність якого ви-
знав і засудив у грудні 1989-го Дру-
гий з’їзд народних депутатів СРСР. 
Після проголошення незалежності 
три країни Балтії понад рік залиша-
лися у невизначеному статусі. Пре-
зидент СРСР Міхаіл Ґорбачов усе-та-
ки змушений був визнати їхню неза-
лежність 6 вересня 1991-го.

У травні 1990-го відбувся Пер-
ший з’їзд народних депутатів Росії. 
Незважаючи на відчайдушну проти-
дію загальносоюзного центру, голо-
вою Верховної Ради РРФСР був об-
раний Боріс Єльцин. З’їзд народних 
депутатів Росії ухвалив Декларацію 
про державний суверенітет РРФСР. 
У цьому документі були втілені най-
гірші очікування Івана Фролова. Дія 
актів Союзу РСР, які вступали в су-
перечність із суверенними права-
ми РРФСР, припинялася. Ст. 7 про-
голошувала: РРФСР зберігає за со-
бою право вільного виходу із СРСР 
у порядку, встановленому Союзним 
договором і заснованим на ньому 
законодавством. Заключною подією 
Першого з’їзду народних депутатів 
РРФСР стала заява Єльцина про ви-
хід із КПРС.

Український контекст
Коли республіки Балтії ухвалю-

вали свої декларації про суверені-
тет, Верховна Рада УРСР виступала з 
їх засудженням. Відповідним чином 
реагували й парламенти інших со-

юзних республік. Але крок Росії про-
сигналізував, що московський центр 
охоплений кризою і не може більше 
утримувати інші народи в покорі. Од-
разу виявилося, що не існує несило-
вих способів функціонування створе-
ної більшовиками багатонаціональ-
ної радянської держави.

28 червня 1990 року Верховна 
Рада УРСР почала обговорювати пи-
тання про державний суверенітет 
України. У його процесі до відома де-
путатів довели заяву Володимира 
Івашка про відставку з посади голови 
ВР. Виявилося, що Ґорбачов запро-
понував Івашку створену ним поса-
ду заступника генерального секрета-
ря ЦК КПРС. Загальносоюзна посада 
в деградуючій партії здалася Іваш-
кові вагомішою, ніж повноцінна по-
сада лідера республіканського пар-
ламенту. Його політичне капітулянт-
ство шокувало українське суспіль-
ство, деморалізувало комуністичну 
більшість у парламенті й полегшило 
опозиції ухвалення радикального за 
змістом документа, який утверджу-
вав суверенітет України. Остаточний 
текст Декларації схвалили майже всі 
депутати. 16 липня 1990 року Верхо-
вна Рада УРСР поіменним голосу-
ванням прийняла Декларацію про 
державний суверенітет України, піс-
ля чого обрала нового голову. Ним 
став лідер суверен-комуністів Леонід 
Кравчук.

Ухваливши Декларацію про дер-
жавний суверенітет України, ком-
партійно-радянська більшість парла-
менту надовго заспокоїлася, не ви-
казуючи наміру втілювати в життя її 
революційні норми. Упродовж року 
відбувалося «перетягування каната» 
між загальносоюзним центром і лі-
дерами дев’яти союзних республік (за 
винятком республік Балтії, Грузії та 
Молдови). Сторони намагалися від-
стояти більший обсяг повноважень, 
але були згодні в одному: Радянський 
Союз потрібно зберегти.

Поява й поразка ГКЧП пришвид-
шила хід подій. Виступаючи з доповід-
дю «Про політичну ситуацію» 24 серп-
ня 1991 року на позачерговій сесії 
Верховної Ради УРСР, Леонід Крав-
чук визнав необхідність наповнити 
реальним змістом ухвалену парла-
ментом і підтриману народом на ре-
ферендумі 17 березня 1991 року Де-
кларацію про державний суверені-
тет України, а саме негайно створити 
Раду оборони України, Національну 
гвардію України, ухвалити закони про 
департизацію правоохоронних орга-
нів. Усі силові органи, підкреслив він, 
мусять підпорядковуватися виключ-
но українській владі, тобто не вхо-
дити до будь-яких союзних структур. 
Проте свою промову він закінчив та-
ким висновком: «Враховуючи доко-
рінні зміни, що сталися зараз у краї-
ні, ми маємо також переглянути наші 
позиції відносно змісту Союзного до-
говору. Україна може вступити лише в 
такий Союз, перебування в якому ви-
ключало б найменшу можливість за-
зіхань будь-кого на наш державний 
суверенітет». Натомість Ігор Юхнов-
ський закликав негайно оголосити 
Україну незалежною демократичною 
державою, доповнити й закріпити 
оголошення незалежності Всеукра-
їнським референдумом, який провес-
ти одночасно з виборами президента 
України, зупинити діяльність КПРС на 
території республіки.

У кулуарах Кравчукові вдалося 
переконати парламентську більшість 
погодитися з вимогами опозиції. 
Компартійно-радянська номенкла-
тура була налякана звістками з Мо-
скви про арешт Володимира Івашка, 
перепідпорядкування Радянської ар-
мії російському керівництву, опечату-
вання приміщень ЦК КПРС тощо. Піс-
ля перерви парламент фухвалив Акт 
проголошення незалежності Украї-
ни голосами 346 народних депута-
тів. Його текст був переважно ском-
понований увечері 23 серпня п’ятьма 

народними депутатами: Сергієм Го-
ловатим, Михайлом Горинем, Іва-
ном Зайцем, Левком Лук’яненком і 
В’ячеславом Чорноволом.

 

Неминучий поворот
Чи зберігся б Радянський Союз, 

якби не стався путч ключових фігур 
із команди Міхаіла Ґорбачова? Зро-
зуміло, що путч пришвидшив події. 
Проте розпад останньої імперії став 
неминучим, коли конституційна ре-
форма 1988 року повернула наро-
дам радянської наддержави суверен-
ні права, загарбані партією Владіміра 
Лєніна в ході жовтневого перевороту 
1917 року.

Як уже було підкреслено, після 
силової реставрації Російської імпе-
рії національні радянські респуб¬ліки 
можна було об’єднати в одній держа-
ві двома способами: перетворенням 
їх на автономні республіки Російської 
Федерації або на союзні республіки 
в межах федерації «другого поверху» 
— Радянського Союзу. Гарантом си-
лового об’єднання в першому випад-
ку була держава, а в другому — пар-
тія. Архітектори перебудови зроби-
ли спробу «вилікувати» партію кон-

ституційною реформою 1988 року, 
але ліки виявилися надто сильними. 
Партія не підлягала реформуванню, 
а тому зупинити розпад СРСР було не-
можливо.

Натомість керівникам Російської 
Федерації батогом і пряником вдало-
ся пригасити прагнення народів авто-
номних республік здобути державний 
суверенітет. Та федеративний устрій 
Росії є таким самим симулякром, як 
федерація «другого поверху» — Ра-
дянський Союз. Справжня федера-
ція будується так, що кожен її суб’єкт 
має конституційні права, які не може 
оспорити центр. Якщо вважати феде-
ративний устрій Радянського Союзу 
бомбою, закладеною в його основу, 
то подібна бомба міститься й в осно-
ві Російської Федерації. Ніхто не знає, 
коли вона вибухне…

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, 

професор, головний науковий спів-
робітник відділу історії 

України 20—30 років ХХ століття 
Інституту історії України 

Національної академії наук України
Тиждень.UA, 23 серпня, 2018

Реформа, що зруйнувала СРСРРеформа, що зруйнувала СРСР

Сто років тому, 22 січня 1919 року, на Со-
фійській площі у Києві в єдину державу урочис-
то об’єдналися Західноукраїнська народна та 
Українська народна республіки. Обидві вони 
з’явились після розвалу Австро-Угорської та Ро-
сійської імперій під час Першої світової війни. По-
вноцінного об’єднання досягти не вдалося через 
зовнішньополітичні чинники та внутрішні проти-
річчя між керівництвом обох республік.

Як відбувалось об’єдання. Ініціаторами 
об’єднавчого процесу виступили два українських 
державних утворення — Західноукраїнська на-
родна республіка (ЗУНР) та Директорія Україн-
ської народної республіки. Вони утворились май-
же одночасно — у листопаді 1918 року. ЗУНР ви-
никла після розпаду Австро-Угорської імперії та 
охоплювала території Західної України — Гали-
чину, Буковину і Закарпаття. Директорія утвори-
лась внаслідок повстання проти режиму гетьма-
на Павла Скоропадського, її метою було віднов-
лення Української народної республіки з цен-
тром у Києві.

Представники ЗУНР Дмитро Левицький та 
Лонгин Цегельський 1 грудня 1918 року приїха-
ли до Фастова, де на той час знаходилась ставка 
Директорії. У підсумку вони підписали попередній 
договір про об’єднання, за яким ЗУНР ставала За-
хідною областю УНР, зберігаючи за собою права 
«територіальної автономії». Від імені Директорії 
його підписали Володимир Винниченко, Симон 
Петлюра, Федір Швець та Опанас Андрієвський.

У середині грудня 1918 року гетьман Скоро-
падський зрікся влади, і до Києва увійшли вій-
ська Директорії. А 3 січня 1919 року президент 
ЗУНР Євген Петрушевич провів у Станиславо-
ві (нинішній Івано-Франківськ) засідання уря-
ду, на якому ухвалили Фастівський договір про 
об’єднання з УНР. Незабаром делегація ЗУНР від-
правилась до Києва.

Урочисто Акт злуки оголосили 22 січня 1919 
року на Софійській площі в Києві, він був приу-
рочений до річниці Четвертого Універсалу Цен-
тральної Ради, яким у 1918-му проголосили не-
залежність Української народної республіки.

Святкова церемонія розпочалась о 12-й го-
дині. Цегельський зачитав і передав голові Ди-
ректорії Винниченку ухвалу уряду ЗУНР про 
об’єднання. У відповідь член Директорії Швець 
зачитав Універсал, в якому зазначалося: «Відни-
ні воєдино зливаються століттями відірвані одна 
від одної частини єдиної України, Західноукраїн-
ська народна республіка (Галичина, Буковина й 
Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Украї-
на… Віднині є єдина незалежна Українська На-
родна Республіка». Після цього відбулися урочис-
тий молебен і парад військ, у якому взяли участь 
загони Січових стрільців під командуваннями од-
ного з найталановитіших полководців УНР — Єв-
гена Коновальця.

Подальша доля української держави та 
учасників об’єднання. Через кілька днів після 
проголошення злуки Директорія під натиском 
Червоної армії залишила Київ, а згодом і май-
же всю підконтрольну УНР територію. У не менш 
скрутному становищі опинилась і ЗУНР. Навесні 
1919 року польські війська розпочинають наступ 
на Галичину, а румунські — на Буковину. 

Загострилися незгоди між урядами УНР і 
ЗУНР: для першого головну небезпеку станови-
ли війська Білого руху генерала Антона Денікіна і 
Червоної армії, для другого — поляки та румуни. 

У листопаді 1919-го уряд ЗУНР підписав із де-
нікінцями угоду про припинення бойових дій між 
Галицькою армією і силами Білого руху. А уряд 
УНР у грудні підписав у Варшаві проект деклара-
ції, за якою віддавав Польщі значну частину за-
хідноукраїнських земель в обмін на підтримку 
проти більшовиків. 

Акт злуки фактично втратив чинність, і 20 
грудня 1919 року президент і диктатор ЗУНР Пе-
трушевич розірвав його в односторонньому по-
рядку.

Не склались стосунки й між учасниками 
об’єднавчого процесу. Під час останнього спіль-
ного засідання урядів УНР і ЗУНР у листопаді 
1919-го в Кам’янці-Подільському Петрушевич 
пропонував усунути Петлюру, який на той час 
очолив Директорію, від керівництва через не-
компетентність. Після цього Петрушевич нама-
гався відновити діяльність уряду ЗУНР в еміграції 
у Відні та порушувати питання про долю окупова-
них західноукраїнських земель на міжнародній 
арені. Але зазнавши невдачі, він розпустив уряд 
у 1923 році та перебрався до Берліна, де жив у 
скруті та помер від хвороби нирок у 1940 році.

Один з підписантів попереднього договору 
про об’єднання з боку ЗУНР у Фастові, Дмитро 
Левицький став послом УНР в Данії. У 1923 році 
він повернувся до Львова і очолив українську по-
літичну партію в польському сеймі. Після втор-
гнення радянської армії на Західну Україну у ве-
ресні 1939 року Левицького заарештували і від-
правили на заслання до Бухари в Узбекистан, де 
він помер в 1942-му. Ще один підписант Лонгин 
Цегельський з 1920 року став представником 
уряду ЗУНР у США, де й прожив решту життя.

Не було згоди й між керівниками Директорії. 
Вже незабаром після проголошення Акту злуки, 
на початку лютого 1919-го, голова Директорії Во-
лодимир Винниченко йде з посади та від’їжджає 
за кордон. Він був єдиним в уряді УНР прихиль-
ником зближення з більшовицькою Росією і, від-
повідно, виступав проти відносин з Антантою. На 
початку 1920 року Винниченко приїхав до Мо-
скви, де вів переговори з більшовицьким уря-
дом, маючи намір «одягти більшовизм в україн-
ську одежу». Але домовитись не вдалося, тому 

він повернувся за кордон. У 1934 році Винничен-
ко разом із дружиною придбали невелику сади-
бу на півдні Франції, де він і провів решту життя, 
займаючись літературною творчістю та живопи-
сом.

Після відходу Винниченка вся влада в Ди-
ректорії перейшла до Петлюри. Але попри вій-
ськовий союз з Польщею йому не вдалось успіш-
но протистояти військам Червоної армії. І з се-
редини 1920 року Петлюра разом з урядом 
УНР від’їжджає за кордон. У 1924 році Петлю-
ра оселяється в Парижі і продовжує виконува-
ти обов’язки голови Директорії УНР. А у травні 
1926 року його застрелив просто на вулиці укра-
їнський анархіст єврейського походження Саму-
їл Шварцбард. Згодом французький суд його ви-
правдав. Підозрюється, що вбивство Петлюри 
організували радянські спецслужби.

Одним з найбільш довірених союзників Пет-
люри був командувач Січових Стрільців полков-
ник Євген Коновалець. Саме його загони підтри-
мали Директорію під час антигетьманського по-
встання і стали однією з найбоєздатніших частин 
армії УНР. Утім після укладання Петлюрою дого-
вору з Польщею Коновалець склав свої повно-
важення, розпустив підрозділи Січових стрільців 
і перебрався за кордон. Але й в еміграції він не 
полишає боротьбу за незалежність України. На 
початку 1929 року у Відні було створено Органі-
зацію українських націоналістів (ОУН), головою 
проводу якої обрали Коновальця.

Протягом 1920-х років радянські спецслуж-
би здійснили кілька замахів на Коновальця. Зре-
штою агентові НКВС Павлу Судоплатову вдалось 
вбити Коновальця в Роттердамі у травні 1938-го, 
підклавши йому замасковану під коробку з цу-
керками вибухівку.

Сайт PIK,09. 05. 2019 р.

Як УНР і ЗУНР здобули і втратили Соборність
Сто років тому дві українські республіки об’єднались в одну державу, але її зруйнували суперечки та війна.
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Фотоархів

Вертіївська сотня: 
відкрито пам’ятний знак

Досі ми знали героїчні Крути, а відтепер зна-
тимемо і Вертіївку, що також поблизу славного 
Ніжина. 

Урочисте відкриття Пам’ятного знака на 
честь заснування у 1652 році Веркіївської со-
тні Ніжинського полку Війська Запорозького 
відбулося у Вертіївці, адміністративному цен-
трі об’єднаної територіальної громади. Велетен-
ський камінь, який нагадуватиме про цю слав-
ну подію, символізує непохитність українського 
козацтва, встановлено перед будівлею управи 
громади. 

Ініціювали цю справу підприємець, що має 
вертіїське коріння, директор Благодійного фон-
ду «Ніжен» Микола Шкурко, громадський акти-
віст Владислав Попович і воєнний історик Сер-
гій Коваленко, котрі є співзасновниками Гро-
мадської ініціативи «Почесна Варта» і ГО «Ніжин-
ське антикорупційне бюро», директор Музею 
національної пам’яті села Вертіївка, учасник 
АТО Максим Вертюк. Встановив пам’ятну та-
блицю директор підприємства «Граніт-Сервіс» 
Олексій Купка. 

Ця подія відбувалася в День пам’яті і при-
мирення та напередодні Дня перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні. То ж від самого 
ранку в центрі села панувало урочисте підне-
сення, лунали патріотичні пісні, а біля обеліска 
Слави стояла почесна варта. На традиційний мі-
тинг-реквієм зібралися жителі Вертіївки, щоб 
вшанувати двох останніх вертіївських фронто-
виків-ветеранів Івана Герасименка та Олену 
Проценко, які знайшли в собі сили прийти до 
пам’ятника і вклонитися односельцям, що поля-
гли в боях. Їхні імена увічнено в граніті меморіа-
лу, що височіє на найпочеснішому місці. 

Про події, які й досі відлунюють болем у сер-
цях, говорив голова Вертіївської ОТГ Ігор Мо-
роз. Вшанували пам’ять полеглих хвилиною 
мовчання. До підніжжя пам’ятника лягли весня-
ні квіти. 

Потому місцевий люд рушив до будівлі упра-
ви ОТГ, де, відкриваючи Пам’ятний знак на честь 
заснування Веркіївської сотні, пригадали істо-
ричні події понад 350-літньої давнини. Водно-
час відбулася презентація книги «Веркіївська 
сотня Ніжинського полку Війська Запорозько-
го: історичний нарис», автори якої й стали ініці-
аторами події. 

Відкрив урочистості Максим Вертюк, котрий 
є керівником військово-патріотичного гуртка 
«Веркіїівська сотня», виховує в юних душах по-
чуття патріотизму. Адже з початком російської 
агресії на Донбасі він став учасником боротьби 
з окупантом. 

Аналогію між подіями доби Гетьманщини і 
сучасністю провів під час виступу Микола Шкур-
ко. Він зазначив: «Сьогодні ми відкриваємо пер-
ший в Україні Пам’ятний знак на честь заснуван-
ня сотні - адміністративно-територіальної і вій-
ськової одиниці Війська Запорозького в складі 
Ніжинського полку, який свідчить про те, що на 
той час містечко Веркіївка було значним та віді-
гравало важливу роль у боротьбі за українську 
державність. І як колись Веркіївська сотня була 
однією з найбільших (до неї входило, як свідчить 
історія, 24 поселення сучасних Ніжинського і су-
сідніх з ним районів), так і зараз Вертіївка од-
нією з перших в області включилася в процес 
адміністративно-територіальної реформи і чо-
тири роки тому стала центром об’єднаної тери-
торіальної громади. За цей час ви довели, що є 
сильною спільнотою, самодостатньою, здатною 
впевнено розвиватися. А сильна громада – це 
сильна держава. Тому й треба вивчати свій ро-
довід, бо тоді виявиться, що ви є не просто на-
щадками козаків, а й маєте родинну спорідне-
ність. Адже і мій прапрадід Олександр Зимниць-
кий був шляхетного веркіївського роду, про що 
я дізнався недавно». Микола Шкурко вручив 
книжку, співавтором якої він є, юному патріото-
ві з гуртка «Веркіївська сотня». 

Про те, що історія козацької держави Вій-
сько Запорозьке розпочалася в складні для 
України часи, нагадав Сергій Коваленко: «Вер-
кіївська сотня – це була прикордонна місце-
вість, яка служила буфером від навал ворогів. 
І місцеві козаки відігравали в ній надзвичай-
но важливу роль, що й описано у даній хроні-
ці. Я хотів би, щоб кожен житель вашого сели-
ща не тільки сповнився гордості за свою землю, 
за своїх героїчних предків – козаків, а й відчув 
себе їхнім нащадком і гордо ніс дух козацтва». 

Віриться, що приклад Вертіївки буде підхо-
плено, адже і в Ніжині вже встановлено поді-
бний пам’ятник на честь Ніжинського полку. 

БФ «Ніжен»

Марко Вороний жив у діді-
вській оселі на Успенській вули-
ці Чернігова. Вже в 6 років бабу-
ся Катерина Федорівна навчила 
Марка читати по шевченковому 
букварю. Свого хрещеника регу-
лярно відвідував Михайло Коцю-
бинський з почтом своїх літгуртків-
ців. Бував там і Павло Тичина. 

Напевно від своїх дідуся та 
батька успадкував хлопець пое-
тичний талант. Бо почав рано пи-
сати вірші. А навчаючись у чер-
нігівській гімназії, був першим 
учнем у класі. І вже там пише до-
сконалі поезії. Зокрема, молитву, 
присвячену пам’яті сусідки-гімна-
зистки Думи Мещерської.

Говорить Наталія Коцюбин-
ська, заступник директора Черні-
гівського музею-заповідника М. 
Коцюбинського: «Такою найпер-
шою трагедією для вразливого 
хлопчика було перший прихід біль-
шовиків. І якісь п’яні солдати зако-
лоли багнетами їхню сусідку-гімна-
зистку, зовсім юну, їй було 14 чи 15 
років. Для Марка це було глибоке 
потрясіння. Він таку поезію напи-
сав про цю дівчину».
Господи, дай мені сили 

помститися
За її душу — за синєокую.
Господи Боже! Не можу 

молитися —
Кров її, кров — борозною 

глибокою...
У музеї-заповіднику Коцюбин-

ського до сьогодні зберігається 
альбом, який Марко подарував на 
згадку своєму хрещеному батьку. 
До нього увійшли репродукції ві-
домих на той час митців – Мико-
ли Самокиша та Сергія Васильків-
ського.

Після смерті Михайла Михай-
ловича Коцюбинського Вороний-
син відвідує разом з товариша-
ми літературні середи художника 
і поета Михайла Жука. Віддає свої 
твори йому на рецензію.

Перші вірші Марка Вороного 
з’явилися у 1920 році у чернігів-
ському збірнику «Голод». Але через 
постійні зміни влади у місті, твор-
че життя не складалося. Довелося 
навіть працювати вантажником у 
річковому порту.

Наталія Коцюбинська: «Коли 
Микола Вороний повернувся з 
еміграції, то він Марка забирає до 
себе. Марко, звичайно, з радістю 
кидає Чернігів, переїздить у Хар-
ків. Батько допомагає йому вла-
штуватися там і на роботу, і на на-
вчання. Він навчається в інституті 
, працює в театрі, озвучує фільми, 
починають друкуватись його по-
езії в газетах. Його ім’я стає дуже 
популярне. Він знайомиться з та-
кими людьми, як Володимир Сосю-
ра, Рильський. Тобто коло літера-
турне і дуже цікаве».

Проте харківський клімат шко-
див легеням Марка. І Вороні по-
вертаються до Києва. З батько-
вою допомогою син вступив на 
режисерський факультет музич-
но-драматичного інституту імені 
Лисенка. Потім ще й до інституту 
народної освіти. Багато писав, ба-
гато друкувався, перекладав з ні-
мецької, французької, італійської, 
єврейської.

Наталія Коцюбинська: «Пер-
шим тривожним дзвіночком була 
справа Спілки визволення Украї-
ни. Міфічна ця справа про СВУ. На 
той час Марка ще не зачепили, не 
заарештували. Але в Чернігові за-
арештували велику літературну 
групу. Це і Могилянські, туди по-
трапили дві двоюрідні сестри Мар-
ка Вороного. Звичайно, це дуже 

насторожило Вороних. Вони пе-
реживали. Марко навіть починає 
писати вірші на іншу тематику. Він 
переключається на дитячу поезію. 
Видає кілька книжечок для дітей. 
Навіть видає одну таку збірку, яка 
називається «Форвард». Це взага-
лі така книжка про радянське бу-
дівництво. Тобто йде в ногу з ча-
сом. Але це все одно не врятувало 
його від подальших репресій».

Органи НКВС прийшли за Мар-
ком Вороним 19 березня 1935 
року. Поет проходив у справі гру-
пи, що нібито готувала низку теро-
ристичних актів та повалення Ра-
дянської влади на Україні.

Говорить Олена Сіренко, на-
щадок роду Вербицьких: 

«До речі, сам Марко, можливо 
б, і не потрапив у поле зору НКВС, 
якби він не заступився за свого 
батька і не пішов оббивати поро-
ги, просячи, щоб батька випусти-
ли, доводячи, що він абсолютно не 
винен і що він не ворог народу. Але 
Марко не міг так вчинити. Будучи 
людиною відкритою, життєрадіс-
ною, сонячною такою людиною, він 
вірив у справедливість і, на жаль, 
помилився».

Вороного-молодшого засуди-
ли на 8 років позбавлення волі у 
виправно-трудовому таборі. Пока-
рання відбував на Соловках. Пра-
цював в основному на сільсько-
господарських роботах. У листах 
до матері в Чернігів і до батька, 
який відбував заслання у Вороне-
жі, пише, що постійно займався са-
моосвітою та вивчав мови.

У жовтні 1937 поета засудже-
но до розстрілу. Вирок виконано 3 
листопада.

Так був викреслений із життя 
молодий поет українського літера-
турного відродження.

Олена Сіренко: «Дуже довго в 
нашій родині не знали про долю 
Марка. Говорили, що він живий. 
Приносили навіть від нього вісточ-
ки якісь. Потім почали говорити, 
що нібито його вивезли на баржу, 
баржу затопили, і там загинули всі 
ув'язнені. І тільки років 10 тому ми 
дізналися, що він був розстріля-

ний у Сандармосі, і що там є хрест 
усім загиблим, всім розстріляним. 
Хрест і з його прізвищем, там він 
зараз і упокоївся. Загинув він у 
віці Христа — в 33 роки».

Говорить Віктор Величко, мис-
тецтвознавець: «Ідея виготовити 
пам’ятну дошку на честь Миколи і 
Марка Вороних виникла відразу, 
коли було урочисто відкрито мемо-
ріальну дошку Миколі Антіох-Вер-
бицькму. Автором цього проекту 
знову виступив Василь Дубовий. 
Ми композиційно об’єднали пор-
трет батька і сина Вороних, рядок 
із вірша «На озері». Цей проект че-
кає своїх меценатів, спонсорів».

Трагічно закінчилося життя 
батька і сина – Миколи і Марка 
Вороних. Кривавий більшовиць-
кий режим убив цих кращих синів 
України. Пам’ятаємо про їхню по-
движницьку працю задля рідної 
землі, її слави і духовного багат-
ства.

Телеканал «Новий Чернігів

Довідково. Марко Миколайо-
вич Вороний (5 (18). 03. 1904, Чер-
нігів — 3. 11. 1937, ур.Сандармох, 
Карелія) — український поет, пе-
рекладач. Народився в сім'ї відо-
мого українського поета Миколи 
Вороного й Віри Вербицької-Анті-
ох, доньки поета Миколи Вербиць-
кого. 

Після повернення батька з 
Польщі разом із ним жив у Харко-
ві, потім у Києві. Восени 1933 року 
перебрався до Москви, працював 
у журналі «Наши достижения».

 1934 року, коли заарешту-
вали батька, Миколу Вороного, 
Марко повернувся в Україну, ра-
зом із батьком вимагав в інстан-
ціях переглянути справу. У берез-
ні 1935 року Марка Вороного за-
арештували. Військовий трибунал 
Київського військового округу 1-4 
лютого 1936 року засудив Мар-
ка Вороного до 8 ув̀ язнення. Осо-
бливою трійкою управління НКВС 
Ленінградської області 9 жовтня 
1937 року поета засуджено до 
розстрілу. Вирок виконано 3 лис-
топада 1937 року.

Навчаючись в чернігівській гімназії, 
Марко Вороний почав писати поезії 

Біля Троїцького собору Чернігова 
збереглося кілька надгробних споруд. 
Одна з них — чавунна прямокутна пли-
та, прикрашена по контуру плетеним 
орнаментом. На ній напис зверху, біля 
хреста: «Помяни мя Господи во царствіи 
твоем ». Далі йде наступний текст.

«Зд сь погребено т ло рабы Божі-
ей Генералъ Майорши Княгини Софіи 
Ивановны Прозоровской, урожденной Ско-
ропадской, родившейся 1767 года сентября 
28-го дня, скончавшейся 1833 года, Генваря 
30-го дня. Въ жизни своей она исполнила вс  
обязанности доброй дочери, доброй супру-
ги и наилучшей — прим рной матери. Д тямъ 
своимъ она была другомъ совершеннымъ. 
Въ дух  Христіианскаго самоотверженія. По-

дошедшій к ъ ея могил , просимъ тебя: помо-
лись Спасителю нашему и Пресвятой Бого-
родиц  о упокоеніи души ея». 

На жаль, плиту розбито, а втрачену 
верхню частину замінено цементною 
добавкою. На думку дослідників, її зру-
шено з попереднього місця і розверну-
то верхньою частиною на південь. 

Це чавунна плита з поховання Со-
фії Іванівни Прозоровської (Скоропад-
ської), дружини генерал-майора, князя 
Петра Олександровича Прозоровсько-
го, доньки Івана Михайловича і Уляни 
Василівни Скоропадських.

Сергій Черняков
Спільнота «Збережемо 

старий Чернігів»
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Літак МіГ-23 на авіашоу в Чернігові. 1984 рік.
Фейсбук, сторінка Олександра Соломахи.
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Фотоархів

Батурин — гетьманська столиця Повстанський рух на 
Чернігівщині і Роїще

В радянській історіографії Чернігівщини доби 
Української революції 1917-1921 рр. село Рої-
ще показане, як осередок більшовицького руху 
в Чернігівському повіті. Так звана «Роїська рес-
публіка» 1918 р. Тобто складається враження, 
що переважна більшість роїщан була промосков-
сько-більшовицька. Але чи дійсно це було так?

В середині листопада 1917 р. на Чернігівщині 
були проведені вибори до Установчих зборів (пар-
ламенту Російської республіки — ред.). По Чер-
нігівському виборчому округу було висунуто 15 
списків: російські соціалісти революціонери; мен-
шовики; трудовики та українські соціалісти-феде-
ралісти; єврейський національний виборчий комі-
тет; старообрядці; селянства Мглинського повіту; 
кадети; трудове селянство; більшовики; українські 
соціалісти революціонери; поалей-ціон; торгово-
промисловці; урядові та громадські службовці; зе-
мельні власники; громадські діячі.

За результатами виборів по округу перші три 
місця зайняли: українські есери, більшовики, ро-
сійські есери. І ось тут відкривається брехня ра-
дянської історіографії. Місця серед виборчих 
списків по роїській виборчій дільниці розподіли-
лися геть інакше: російські есери, українські есе-
ри, громадські діячі, трудовики, більшовики. Тобто 
більшовики були аж на п’ятому місці. За них в Ро-
їщі було віддано всього 16 голосів з 907! То яким 
же чином вже за півроку Роїще могло стати «чер-
воним»? Та ніяким.

Так, очевидно, в Роїщі були активні прихиль-
ники більшовизму. Але, як бачимо, було їх всьо-
го кілька осіб. А існування «Роїської республіки» 
пов’язане не з повальною більшовизацією рої-
щан, а зі звиклою українською пасивністю біль-
шості населення до подій, що відбувалися в країні. 
Про це свідчать наступні події.

Хоча радянській Росії вдалося утримати Черні-
гівщину в кінці 1919 р., але подавити спротив про-
ти московського панування – ні. В першій полов-
ні 1920-х років на Чернігівщині діяли повстанські 
загони Васильченка, Гака, Галаки, Медведєва, 
Панченка, Рака, Хижняка, Ющенка. Ці загони на-
віть були озброєні кулеметами. Повстанським ан-
тимосковсько-більшовицьким рухом був охопле-
ний і Чернігівський повіт. Але здебільшого він був 
поширений в придатних для ведення партизан-
ських дій заліснених місцевостях. Це Довжицька, 
Любецька, Петрушинська та Ріпкінська волості. 
В Петрушинській волості завдяки діяльності по-
встанців навіть припинили свою діяльність Комі-
тети незаможного селянства. Найближчими до Ро-
їща населеними пунктами де населення співчува-
ло повстанцям були с.Свинопухи та хутори на бо-
лоті Замглай.

Проте і Халявинська волость та с.Роїще не за-
лишалися поза дією загонів повстанців. У травні 
1921 р. загоном Галаки був вбитий колишній го-
лова роїської земельної комісії, який в 1919 р. 
брав участь у відчуженні землі, незаможник с. Ро-
їща Коробка Д. І., а у вересні 1921 р. в с. Сибереж 
– голова Халявинського волосного Комітету неза-
можних селян (КНС).

На весні 1922 р. повстанський рух почав зно-
ву набирати сили. Почастішали напади на голів 
сільських виконкомів та КНС. Розповсюджували-
ся заклики Галаки до селян. Палили мости. Навіть 
здійснювали напади на загони червоноармійців. 
Тому Воєнні наради Петрушинської та Ріпкінської 
волостей навіть вирішили брати заручників, щоб 
вгамувати ситуацію.

В січні 1923 р. було підпалено подвір’я голови 
Халявинського виконкому. В кінці ж року на засі-
данні Чернігівської губкомісії по боротьбі з бан-
дитизмом начальник окружної міліції та розшу-
ку доповідав, що вже відсутні загони чисельніс-
тю 4-5 людей. Але в вересні 1924 р. був вбитий 
член комуни с. Коти, у жовтні спалено клуню голо-
ви КНС с. Свинопухи та вбитий секретар сільради 
с. В. Весі. 

В цілому з 1919 по 1924 р. по десяти районах 
Чернігівського округу було вбито 37 членів КНС.

Чи брали роїщани участь в антимосковсько-
радянському повстанському русі? Очевидно, що 
так. Адже як інакше повстанці могли знати, хто, 
коли і що робив у селі, а головне – де він жив? 
Тож, швидше за все, серед повстанців були рої-
щани. Але наразі їх імена лишаються невідомі.

Олександр ЛЯШЕВ

Розвиток міського просто-
ру Батурина розпочався із по-
будовою у 1625 р. на високому 
мисі лівобережної тераси річ-
ки Сейм дерев'яних укріплень. 
У 1630-х рр. загальна укріпле-
на площа сягнула 26 га. Нада-
лі міська територія Батурина 
зростала за рахунок розши-
рення передмість. Спробуємо 
локалізувати на сучасній мапі 
міста Батурина один з його іс-
торичних районів — Гончарівку 
та прослідкувати її заселеність 
у ХVІІ—ХVІІІ ст.

Гончарний виробничий 
комплекс та селище гончарів 
на південних околицях Батури-
на, від яких і пішов топонім Гон-
чарівка, з'явилися одночасно зі 
спорудженням фортеці. Бату-
рин не був значним гончарним 
осередком — у місті мешкала 
невелика кількість гончарів, 
які обслуговували потреби міс-
цевого ринку. Перепис 1666 р. 
фіксує у Батурині 4 двори гонча-
рів, 1726 р. — 5 дворів, у 1750 
р. гончарям належало 20 дво-
рів.

У 1751 — 1752 рр. було спо-
руджено батуринський цегель-
ний завод на 5 печей. За пе-
реказами старожилів, він зна-
ходився у верхів'ї рівчака, в 
урочищі, яке нині має назву «Гу-
ринова долина». Ця цегельня 
працювала до кінця 1760-х рр. 

Через Гончарівку в ХVІІ — 
ХVІІІ ст. пролягала дорога з Ба-
турина в Конотоп. 

Наприкінці ХVІІ ст. на мисі, 
утвореному краєм високої ліво-
бережної тераси р. Сейм та пра-
вим берегом рівчака, постала 
головна резиденція гетьмана 
Івана Мазепи. В межах валів 
дворище мало площу близько 
9 га. 

На 1 км південніше геть-
манської садиби протікала не-
велика річка Шовковиця, яка 
брала початок у однойменному 
озері і впадала в Сейм. Ці гідро-
німи вперше фіксуються в Пе-
реписних книгах 1666 р. Появу 
наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ 
ст. хутора з назвою Шовковиця 
помилково пов'язують з наса-
дженням гетьманом Кирилом 
Розумовським шовковичного 
саду для розведення тутового 
шовкопряда. За його наказом 
навколо озера посадили гай, 
але не шовковичний сад. Час-
тиною Конотопського шляху був 
брід через р. Шовковицю. На 
цій річечці існувала сухомлинів-
ська гребля (сухий млин — во-
дяний млин, який припиняв ро-
боту у зв'язку з сезонним пере-
сиханням водойми.).

Окрім садиби гетьмана Ма-
зепи, на Гончарівці були двори 
прилуцького полковника Дми-
тра Горленка та священика Ва-
силя Пісковського (Плисков-
ського). Також поблизу Гонча-
рівки у часи Мазепи знаходи-
лися спеціальні шопи (сараї) 
для зберігання палубів (палуба 
— будка-дах для воза; великий 
критий віз) і возів гетьмансько-
го обозу. 

Згідно даних ревізії 1726 р., 
в Гончарівській слободі мешка-
ли люди, які свого часу працю-
вали у гетьманській резиденції 
І. Мазепи. Перепис фіксує 12 
таких дворів. Серед них — са-
диба Мазепиного кухаря Ми-
хайла Гаврилова. Ще на Гон-
чарівці знаходилося 75 дворів 
посполитих (селян). Ймовірно, 
тут жили й представники інших 
верств населення Батурина — 
козаки і ремісники. 

Про заселеність Гончарів-
ки у середині ХVІІІ ст. можна до-
відатись із матеріалів Румян-
цевського опису (1765—1769 
рр.). У 18 господарських одини-
цях мешкали піддані гетьмана 
К. Розумовського. За соціаль-
ним станом це були посполиті, 
з яких двоє займалося ремес-
лом: ковальським та бондар-
ським. Козаки на Гончарівці во-
лоділи 25-ма дворами, у яких 
жило 105 осіб. У дворі одного з 
них була винокурня на два ка-
зани. 

Спадкове володіння на ву-
лиці Гончарівці мав бунчуковий 
товариш Петро Кочубей — онук 
генерального судді Василя Ко-
чубея. У його дворі знаходив-
ся єдиний на той час у Батурині 
кам'яний будинок (цитуємо до-
кументи): «На улице Гончаров-
ке двор приезжий старый, но 
жить годный. В нём число поко-
ев: господские каменные — 4, 
другие господские деревянные 
— 4, третьи господские 
деревянные недостроенные — 
7, амбаров — 1, конюшен — 1, 
сараев — 1. Да в том же дво-
ре церковь деревянная старая 
во имя Пресвятой Богородицы 
оным владельцем строенная». У 
1778 р. цю церкву було перене-
сено за Сейм, у передмістя Ба-
турина «для селенцев Митиевки 
и Городищечка» та освячено на 
честь Святого Апостола і Єван-
геліста Івана Богослова. Побли-
зу церкви мешкав її священик 
Іван Петров. 

«Желая ... город Батурин 
распространить и населить 
знатными домами», власник Ба-
турина (з 1760 р.) гетьман К. Ро-
зумовський дарує ділянки зем-

лі у Батурині представникам 
свого оточення. Першим наділ 
отримав сенатор і таємний рад-
ник Григорій Теплов. За дарчою 
від 3 грудня 1760 р. він отримав 
«землю, лежачую за городом, 
на урочище между Городком и 
Гончаровкою». Згодом Теплов 
прикупив два сусідні дворові 
місця площею 0,15 га з двома 
хатами, городами і садом. Згід-
но умов дарування, статський 
радник мав побудувати дім з 
необхідними службами протя-
гом 4-х років від дня видачі уні-
версалу. В 1768 р. у Батурині Г. 
Теплов мав «на улице Гончаров-
ке двор новый, в оном покоев 
деревянных жилых для хазяев 
— 21, людских — 5. В оном дво-
ре кухня при которой людских 
— 7. Поблизу оного двора в кон-
це саду людских — 2». В 1772 р. 
Г. Теплов продав усі свої бату-
ринські маєтності разом з хуто-
ром Скритним поблизу с. Мит-
ченки К. Розумовському за 10 
тисяч рублів. 

Городок, згаданий у дарчій, 
зараз прорізає споруджена у 
1954 — 1957 рр. автодорога 
Київ-Бачівськ. Іноді Городком 
звали й територію маєтку І. Ма-
зепи. 

Ще одну ділянку землі в 
урочищі Гончарівка К. Розумов-
ський подарував генерально-
му підскарбію Василю Гудовичу. 
Згідно універсалу від 15 жовтня 
1761 р. останній отримав «зем-
ли, лежачие за городом на уро-
чище Гончаровки». Він мав побу-
дувати на ній садибу за 3 роки. 
Та раптова смерть генерально-
го підскарбія у червні 1764 р. не 
дозволила втілити плани геть-
мана. Наприкінці 1760-х рр. на 
цій землі було «хоромное стро-
ение впусте находящееся и еще 
не достроенное». Відомо, що 
пізніше у Батурині мешкав син 
генерального підскарбія Ми-
хайло. Генерал-майор і дійсний 
статський радник після виходу у 
відставку в 1797 р. оселився в 
маєтку К. Розумовського і про-
живав на його утриманні до са-
мої смерті гетьмана.

Отже, наприкінці 1760-
х рр. на Гончарівці знаходи-
лися господарства підданих 
К.Розумовського, козаків, 
старшини і духовенства. Разом 
50 господарств. Окремими на-
ділами, які значно відрізнялися 
за площею від інших садиб, во-
лоділи Г. Теплов та В. Гудович. 
Судячи з описів, їхні земельні 
володіння були суміжними, на їх 
нагірній частині наприкінці ХVІІІ 
ст. постав палацово-парковий 
ансамбль К. Розумовського. На 

думку дослідників, при його по-
будові були використані спору-
ди, парк та сад, закладені ще 
Тепловим. Розкішний мурова-
ний палац споруджувався за 
проектом відомого шотланд-
ського архітектора Чарльза 
Камерона. Триярусний палац і 
два бічні двоповерхові фліге-
лі звели у стилі палладіансько-
го класицизму. Навколо були 
розбиті регулярний фруктовий 
сад і город. За даними Відомос-
ті про забудову і землевласни-
ків Батурина, площа усієї сади-
би Розумовського на Гончарів-
ці складала 29293 квадратних 
сажнів (13,3 га). 

В ході розкопок 2005 р. те-
риторії палацово-паркового 
ансамблю К. Розумовського під 
час дослідження фундаментів 
південно-східного флігеля був 
виявлений цвинтар із 17 по-
ховань ХVІІ — ХVІІІ ст. Ще 9 по-
ховань відкрито в ході робіт на 
трасах інженерних комунікацій 
неподалік від попередніх. Це 
вказує на те, що тут існувало не-
велике поселення.

Отже, у ХVІІ — ХVІІІ ст. Гонча-
рівкою називалося поселення 
на південній околиці Батурина. 
Від нього пішла назва садиби 
І. Мазепи. Південніші топогра-
фічні об'єкти (озеро, річка, гай, 
земельні ділянки, населений 
пункт, вулиця) з того часу і до 
сьогодні звуться «Шовковиця».

Виходячи із даних архео-
логічних досліджень та нечис-
ленних картографічних дже-
рел ХІХ ст., можна стверджу-
вати, що заселена частина 
Гончарівки знаходилася в ра-
йоні сучасних вулиць Батури-
на: Гетьманської (№74—78), 
частини вул. Кодакова, части-
ни вул. Многогрішного та час-
тини вул. Прокоповича. Тери-
торія, де знаходилися володін-
ня Г. Теплова, а потім постав 
палацово-парковий ансамбль 
К. Розумовського, у вжит-
ку мешканців міста досі но-
сить назву «Тепловка». Части-
на Гончарівки, на якій розта-
шовувався маєток Кочубеїв 
з садом, називається «Кочу-
беївщина». Ділянка Гончарів-
ки уздовж правого берега яру 
Чорної річки від Кочубеївщини 
до краю тераси Сейму з ХІХ ст. 
зветься Мохновкою. Це також 
антропотопонім, він походить 
від прізвища родини, що там 
мешкала, — Мохна.

Наталія САЄНКО,
учений секретар 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Гончарівка у ХVІІ—ХVІІІ століттях

Батуринські дівчата у вишиванках. 
1913 р. Центральна вулиця Батурина. 1909 р.
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Пам’ять не старіє, 
черствіють 

людські душі
Нещодавно в Терехівській громаді я  про-

вів презентацію та передачу уточнених мате-
ріалів про воїнів-земляків, які не повернули-
ся із фронтів Другої світової війни, та про бо-
йові нагороди ветеранів.

Подібні матеріали опрацьовані та переда-
ні 20 сільським громадам Чернігівського  ра-
йону.

Завжди наголошую, що ці матеріали не 
повинні припадати пилюкою на полицях сіль-
ської бібліотеки чи сільської ради. На міс-
цях необхідно разом із мешканцями сіл ще 
раз передивитися та доповнити оновлені 
списки призабутими іменами, зібрати фото-
картки. Також  при реконструкції сільських 
пам’ятників оновлювати на меморіальних до-
шках списки загиблих воїнів-земляків згід-
но опрацьованих матеріалів, як це зробили 
в Андріївській, Дніпровській, Жукотківській, 
Олишівській, Киїнській, Пакульській грома-
дах (планують в Пльохівській та Кархівській).

Так необхідно робити тому, що сьогодні є 
більше можливостей щодо уточнення списків 
воїнів-земляків, аніж у попередні десятиліття. 

На прикладі списків загиблих воїнів Тере-
хівської громади різних років маємо ось такі 
цифри. Список Книги Пам’яті (70-ті рр.) – 248 
чол.; у Книзі Пам’яті тт.1 та 9 (2002 р.) – 236 
чоловік. У квітні 2019 р., під час зведення та 
уточнення нового списку, додалися прізвища 
загиблих на радянсько-фінській війні, із мате-
ріалів «ОБД-Мемориал» – 18 чоловік, із спис-
ку сільради та списку 70-х рр. – 36 чоловік. 
Отже уточнений список складається із 289 
прізвищ загиблих  воїнів-земляків.

Щиро вдячний сільським головам Киїн-
ської та Шестовицької сільрад Л. В. Хомазюк 
та С. В. Медведєву, які сприяли встановленню 
в громадах відкритої Книги Пам’яті за мате-
ріалами оновлених та доповнених списків за-
гиблих воїнів-земляків та  щодо бойових  на-
город ветеранів.

На зустрічах у громадах відзначаю, що то-
рочити «Ніхто не забутий – ніщо незабуте»  ми 
добре вміємо,  і це найлегша справа,  ніж зро-
зуміти, що не все зроблено для пам’яті поле-
глих односельців.

Під час зустрічі у Терехівській громаді, 
коли на екрані демонструвалися зібрані ма-
теріали, присутні згадували та розповідали 
цікаві подробиці військової долі своїх земля-
ків. Вкотре роблю висновок, якщо в громаді 
комусь потрібне це, то і  мешканці сіл прине-
суть спогади та фотоматеріали, перекажуть 
тим,  хто живе за межами села чи району.

Хочу зазначити, що ведеться робота по 
підготовці третьої книги «Літопис доль та 
днів минулих», присвяченої бойовим наго-
родам наших земляків. Ось чому прошу сіль-
ські громади, зокрема  вчителів історії, кра-
єзнавців, сільських бібліотекарів та керівни-
ків ветеранських осередків, попрацювати з 
мешканцями сіл над доповненням матеріа-
лів та зібранням фотоматеріалів, щоб вида-
ти цю книги в рік 75-ї річниці Перемоги над 
нацизмом.

Навіщо все це нам? А невже ми не розу-
міємо чи не бачимо, що біля пам’ятників вої-
нам-землякам на травневі свята у селах зби-
рається дуже мало людей – в основному це 
працівники сільрад, клубів, учні школи. Не-
вже ми не розуміємо, що діти несуть квіти до 
пам’ятника, бо просто  «так треба», а дорослі 
мучаться на мітингу, бо якось треба «провес-
ти захід» згідно плану роботи.

Сьогодні вже залишилося небагато учас-
ників бойових дій Другої світової війни. Не ви-
блискують на сонці і не дзвенять ордени і ме-
далі ветеранів на святах до Дня Перемоги та 
визволення рідного краю. Але це не означає, 
що ми повинні забути їх. Ми повинні пишати-
ся подвигом воїнів-земляків. На цьому ми по-
винні виховувати нові покоління і подавити 
приклад  ставлення до пам’яті наших земля-
ків.

Андрій КУРДАНОВ, 
заступник голови 

Чернігівської райдержадміністрації

Автор цих спогадів вчи-
тель-краєзнавець з села 
Кладьківка Куликівського 
району Іван Іванович Овді-
єнко свого часу написав іс-
торію рідного села. До уваги 
читачів фрагменти спогадів. 
Вони чергуються з комента-
рями автора, зробленими у 
90-ті роки. 

Пізніше, аж до початку ві-
йни 1941 року, церква розмі-
щувалась в незручному при-
міщенні, схожому на хлів. Все, 
пов’язане з релігією, висмі-
ювалось і переслідувалось. 
Лише з початком перебудо-
ви (1990 –ті роки) змінилося 
ставлення до релігії і церкви. 
Тепер у Кладьківці відбуваєть-
ся церковна служба.

В 20- х роках ХХ століття 
село оточували, неначе крила-
ті стражі, млини. Був і паровий 
млин на хуторі Пристань. 

В кінці 20- х років - на по-
чатку 30- х молодь виїжджала 
із села на заробітки в Донбас. 
А звідти приїжджала в гості в 
шкірянках та хромових чобо-
тях, що було рідкістю для села.

Колективізація
В 1926 році був створений 

перший СОЗ. А в 1929 році - 
перший колгосп «Вільне жит-
тя». Ініціаторами й організато-
рами його були Юхим та Охрім 
Саєнки, М. Онанко, Д. Запоро-
жець. Першим головою прав-
ління був обраний М. М. Бор-
донос.

В 1929-1930 роках по-
чалась боротьба за суцільну 
колективізацію. Утворились 
ще три колгоспи: «Червона 
Україна», «Перемога», «Новий 
лад». Після війни вони були 
об’єднані в колгосп «Більшо-
вик».

Для проведення колекти-
візації в Кладьківку було при-
слано 25- тисячника Белян-
кіна, який дуже погано знав 
сільське господарство і на-
зивав ячмінь «большим пшо-
ном». Але державні завдання 
виконував диктаторським ме-
тодом. З місцевого активу ко-
лективізацію проводили С. Ру-
денко, С. Глотка, Я. Симан, на 
хуторі Пристань - Т. Прочухан.

В 1926 році в селі створе-
но комсомольську організа-
цію, пізніше - партійну.

Колективізація проходила 
поспішно, насильно. Ось один 
з багатьох прикладів прове-
дення її в Кладьківці.

В побудований сільський 
клуб викликали селян і вирі-
шували питання про їх вступ 
до колгоспу. За столом сиді-
ла група представників з ра-
йону і сільського активу. Чер-
га дійшла і до селянина Семе-
на Бордоноса, що жив поруч з 
клубом. Запитали, що він має 
в господарстві і чому до цього 
часу не записався в колгосп. 
Семен розповів, що в нього 
4 душі сім’ї: він, жінка, сини 
Михайло (17 років) та Онан 
(учень школи). Має в госпо-
дарстві двоє коней, корову з 
телям, двоє свиней, є кури і 5 
десятин землі.

—А не записався я в кол-
госп тому, — сказав Семен, — 
що хочу самостійно обробляти 

землю. Податки я всі сплатив і 
платитиму вчасно. 

Комісія перешіптується і 
один із її членів голосно за-
являє:

—Як злісний противник 
колективізації Семен Бордо-
нос розкуркулюється і з усією 
сім’єю висилається за межі 
села і області.

Семен падає на коліна пе-
ред столом, за яким сиділа 
комісія, і в благанні протягує 
руки:

—Громадяни, змилуйтеся 
наді мною. Забирайте все моє 
майно, тільки…

Сльози заливають очі, те-
чуть по його загорілому на 
сонці обличчю. Полотняна, 
бувала в трудах, розхриста-
на на грудях сорочка, натягну-
лась майже до ліктів. На гру-
дях висів маленький хрестик, 
що тримався на тоненькому 
шнурочку. З полотняних, ко-
льору вільхи, штанів вигляда-
ли ступні репаних босих ніг… 
Семен тяжко зітхнув і продо-
вжив благально:

—Тільки не висилайте нас 
з рідного села. Сусіде, ви ж 
знаєте мене, як я живу і пра-
цюю від сходу сонця і до захо-
ду. Пожалійте мене.

 Договорити Семену не 
дали. Йому запропонували 
негайно залишити клуб, ви-
кликали іншого селянина. На 
очах багатьох присутніх були 
сльози, а в приміщенні стояла 
мертва тиша.

Не повернулась сім’я Се-
мена Бордоноса до рідного 
села, загинула десь у дале-
ких північних таборах. І село 
про них забуло, бо про це де-
сятиріччями не можна було 
згадувати. Тільки зараз поча-
ли розкривати сторінки історії 
30- х років. Багато працелю-
бів села були вигнані з рідних 
хат і не повернулися в село.

Моя родина
Батько мій був самостій-

ним рибалкою. Мав свій не-
від, «дуб» — великий рибаль-
ський човен, і разом з інши-
ми рибалив. Рибу збирали на 
льоднику і один раз на тиж-
день відвозили до Ніжина та 
продавали євреям. А ті пере-
продували. З Ніжина приво-
зили покупки і гроші для роз-
рахунку з рибалками. З міста 
батько привозив цукор, осе-
ледці, мануфактуру, одяг. Ко-
ней для відвозу риби наймали 
в односельчан. Після обіду ви-
рушали в дорогу. Їхали через 
Кошелівку, а ночували у Вер-
тіївці. Ранком були в Ніжині, 

здавали рибу. Десь годині о 
12 дня від’їздили ми з Ніжина, 
а ввечері були вдома. 

Батько радів, справи йшли 
добре. Напиляли сосон для бу-
дівлі нової хати. Мені було ку-
плено пальто, штани-галіфе, 
пошиті хромові чоботи і т.д. 
(як найстаршому).

Але трапилось непередба-
чене влітку 1929р., коли по-
чалася у Кладьківці колекти-
візація.

Викликали до клубу і мого 
батька. Якийсь представник 
з району у шкірянці заявив 
йому, щоб негайно здав воло-
кушу і човна, бо буде органі-
зовуватись рибколгосп. Бать-
ко почав пояснювати, що ри-
бальські снасті — єдине дже-
рело існування для його сім’ї 
з дев’яти чоловік. У сім’ї всі 
малі, найстаршому 15 років, 
а землі - всього 0,9 десятини. 
Представник не хотів слухати 
старого і наказав:

—Снасті рибальські здати 
негайно і сьогодні ж.

Я ішов за батьком із села 
до хутора Пристань, де ми 
жили. По тому, як тремтіли у 
нього плечі і була низько опу-
щена голова, я здогадався, 
що він плаче. Вперше в жит-
ті я побачив батькові сльози і 
відчув його горе. Відчув, що в 
житті нашої родини, всіх одно-
сельчан почалася якась нова 
і нелегка пора.

Знав, що батько в дитин-
стві і в молоді роки проживав 
з двома старшими братами 
в землянці. Одружившись, в 
1912 році збудував над Дес-
ною хатинку під соломою на 
орендованій у Пилипа Хала-
ша 0, 9 десятині землі. Батька 
взяли на Першу світову війну. 
Коли був на фронті, приходив 
Пилип Халаш до матері, щоб 
віддала за орендовану землю 
єдину нашу годувальницю — 
корову. Я бачив, як плакала 
мати і просила почекати бать-
ка з фронту. Він повернувся з 
війни в 1918 році. Земля, хоч і 
не родюча, все ж лишилась за 
сім’єю, у якій уже було 7 дітей. 
Щеміло серце за батька. Хоті-
лось допомогти йому, але що я 
міг зробити.

Батько здав снасті в риб-
колгосп свого села, що був 
названий іменем Леніна. Але 
пішов працювати в рибаль-
ську ланку сусіднього села Хи-
балівка.

 

На Донбасі
…Іван Іванович Овдієн-

ко в 1930 році, у 16 – річному 
віці, після закінчення 7- річ-

ної школи вступив до колгос-
пу «Вільне життя». Дуже хо-
тілось вчитися, і він разом з 
Михайлом Швидким і Яковом 
Саєнком вступили до черні-
гівських технікумів. Вчитися 
було дуже важко, ходили пра-
цювати на лісопильний завод 
за миску супу. Згодом не ви-
тримали тяжкого студентсько-
го життя, пішли в обком ком-
сомолу, що знаходився тоді в 
дерев’яному будинку на Валу, і 
завербувались на шахти Дон-
басу. Довелося вперше ску-
штувати шахтарського хліба. 
Нелегким виявився він.

Десь у листопаді 1930 
року група із Чернігівщини 
прибула на шахту № 12 Ка-
діївського району. Їм видали 
постоли, шахтарський одяг і 
знаряддя праці. Стали учня-
ми відбійників. Через десяток 
днів деякі із земляків почали 
продавати на базарі одержа-
ний одяг і тікати на Чернігів-
щину. Лишилось їх троє вірних 
друзів, які витримали тяжкі 
умови життя шахтарів. Івану 
було лише 16 років…

…Працюємо по 6 годин. 
Жарко, дихати трудно, хочеть-
ся пити. Бігаємо у штрек кожні 
півгодини. Там із стелі капає 
вода. Підставляємо долоні і 
п’ємо. Лампочка світить сла-
бо. Кругом темрява. На душі 
якийсь сум. Із бригади, де я 
працював, за три місяці заги-
нуло чотири чоловіки. Одному 
з моїх товаришів відбило ве-
ликим каменем кусок голови. 
Немов хто відрубав сокирою. І 
він миттєво помер.

Влітку 1931 року я кидаю 
роботу на Донбасі і їду додо-
му. З вересня 1931 року я на-
вчаюсь в Ніжинському педа-
гогічному технікумі. 

В серпні 1932 року разом 
з земляком Саєнком Яковом 
я поїхав знову на Донбас, де 
вступив до лінгвотехнікуму на 
відділ німецької мови в Єнакі-
євому.

Жили студенти бідно. Ви-
ручали нічні роботи на мета-
лургійному заводі. Розванта-
жували вагони з рудою та ву-
гіллям.

Довелося стати свідком 
початку репресій. Коли з місь-
ккому партії прийшло пові-
домлення, що 1 грудня 1934 
року вбито С. М. Кірова, в пед-
комбінаті проводилися бесіди 
в усіх групах і курсах.

З дому батьки мені не при-
силали нічого. Тому довелося 
знову працювати вночі на різ-
них роботах на заводі. Працю-
вали удвох з земляком Михай-
лом Швидким. З Кладьківки 
одержував сумні листи, в яких 
відчувалась велика біда в рід-
ному селі, особливо на почат-
ку 1933 року. На базарі Єна-
кієве маленька буханка хліба 
коштувала 30 карбованців. 
Зустрічались і тут люди, що хо-
дили з набряклими ногами.

Записав і коментує 
вчитель-краєзнавець 
Анатолій Чумаченко.

 Кладьківка, 
Куликівський район

Поч. в № 151.
 Далі буде

Біль пережитого

Фото з родинного архіву І. Овдієнка
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Цікаві фактиЛітература й кіно Польщі

Знайшов генія
1837 року Михайло Глін-

ка, який був призначений ка-
пельмейстером хорової капе-
ли при царському дворі, виру-
шив у пісенний край, в Украї-
ну, шукати хлопчиків-співаків, 
аби поповнити капелу. Най-
ціннішою знахідкою був, од-
нак, не хлопчик, а 25-річний 
київський бурсак Семен Гу-
лак-Артемовський, який мав 
чудовий баритон. Хоч як важ-
ко було, але Глінці все ж по-
щастило ошукати Семенове 
духовне начальство: місце-
ві можновладці були змушені 
відпустити «хлопчика» в сто-
личну капелу.

Директорові ж капели 
Глінка «забув» своєчасно до-
повісти про свою знахідку, 
бо вирішив з талановитого 
українського хлопця зроби-
ти оперного співака. Бага-
то перешкод довелося ще по-
долати на цьому шляху, але 
врешті-решт церква втратила, 
та Петербурзька опера зба-
гатилася чудовим співаком. А 
мистецька скарбниця — твор-
цем безсмертної опери «Запо-
рожець за Дунаєм».

Тупиці 
не страшні

Вчителя Івана Нечуя-Ле-
вицького призначили до Ки-
шинівської гімназії викладати 
російську мову. Учні, здебіль-
шого діти навколишніх україн-
ських поміщиків, мали пройти 
тут курс русифікації — така 
була директива царського мі-
ністерства освіти, і її мусив 
виконувати передусім учитель 
російської мови. Однак робив 
це він своєрідно, російські 
тексти читав з книжки, а пояс-
нення давав українською мо-
вою, якою взагалі завжди го-
ворив з учнями.

Чим скінчилося таке ви-
кладання, розповів письмен-
ник у повісті «Над Чорним мо-
рем». Директор гімназії з під-
озрою ставився до героя тво-
ру Комашка, який багато чим 
скидався на самого Нечуя-Ле-
вицького. Усуваючи його від 
викладання, директор моти-
вує свій вчинок так: «Ви про-
читали в однім класі уривок з 
української думи про Хмель-
ницького, ви пишете в галиць-
кі журнали... Ви не на місці в 
нашій гімназії. Переходьте на 
північ, а як ні, то вас силою пе-
реведуть над Біле море... Ви 
чоловік талановитий, ваше 
слово має вплив, і цим ви не-
безпечні. Якби ви були тупий 
чоловік, ми б вас ще держали: 
тупиці не страшні...»

Стара відьма
У Криворівні не могли не 

помітити, як живо Коцюбин-
ський цікавиться побутом. 
Один гуцул заходить до нього 
в неділю, чемно кланяється і 
питається: 

— А чи це правда, що ви 
хочете нас у книжках розпи-
сати? 

— Правда. 
— Не тільки людей, а й уся-

ку нечисту силу? 
— І нечисту силу. 
— То я прийду до вас із 

своєю жінкою. Ви такої старої 
відьми ні в нас, ні в околиці не 
побачите.

Генрик Сенкевич (повне ім'я 
Генрик Адам Александр Піус Сен-
кевич, пол. Henryk Adam Aleksander 
Pius Sienkiewicz) народився 5 трав-
ня 1846 року в селі Воля Окшейська 
на Підляшші, в регіоні Польщі, густо 
населеному українцями. На той мо-
мент, уже півстоліття після поділу 
Польщі трьома сусідніми імперіями 
і втрати нею державності, ці землі 
входили до Російської імперії. 

Письменник народився у маєт-
ку бабці по матері. Походить із збід-
нілої шляхти. Цікаво, що один з най-
видатніших польських письменників 
не є поляком. Батько письменника 
Юзеф родом із татар, що посели-
лися на території Великого князів-
ства Литовського за кілька століть 
до цього. Тільки у XVIII столітті вони 
перейшли з ісламу в християнство. 
Мати Стефанія була з білоруської 
шляхетської родини Цецішовських.

Генрик закінчив у Варшаві гімна-
зію, потім медичний та історико-фі-
лологічний факультети  університету. 
Працював у варшавських газетах.

Багато подорожував, часто змі-
нюючи місце проживання (Австро-
Угорська імперія, Британія, Італія, 
Росія, Франція, Румунія, Болгарія, 
Туреччина, Греція). 

З початком Першої світової ві-
йни виїхав до Швейцарії. Очолив 
Комітет допомоги жертвам війни у 
Польщі. Після смерті у Веві 15 лис-
топада 1916 року спочатку був по-
хований у тутешньому католицькому 
храмі, 1924 року перепохований у 
Варшаві, в підземеллі кафедрально-
го собору Святого Яна, найстарішого 
храму міста.

У ранніх повістях і оповіданнях 
зобразив згасання патріархального 
побуту («Стара слуга», «Ганя»), долю 
селянства («Ескізи вугіллям», «Янко-
музикант»).

Найбільш відомий твір автора 
— історична трилогія романів «Вог-
нем і мечем» (1883—1884), «По-
топ» (1884—1886), «Пан Володийов-
ський» (1887—1888). У першому ро-
мані йдеться про боротьбу Речі По-
сполитої проти українців на чолі з 
Богданом Хмельницьким. У друго-
му романі — визвольна війна по-
ляків проти шведської інтервен-
ції у 1655—1656 роках. У третьому 
йдеться про боротьбу поляків проти 
османського нашестя (1672—1673).

Щодо роману «Вогнем і мечем», 
то треба зрозуміти негативне став-
лення Сенкевича до визвольних 
змагань українського козацтва. 
Хоча об’єктивно роман спричинив і 
популяризацію козаків серед поль-
ського суспільства, зокрема пози-
тивним представленням деяких по-
статей, наприклад, полковника Бо-
гуна. А той негатив, як і захоплен-
ня автора подвигами поляків в усіх 
трьох романах (причому, не прихо-
вуючи і їхніх чвар), має історичне по-
яснення. Трилогія писалася у тяж-
кі часи Польщі. Нація з її майже ти-

сячолітньою державністю на той 
час уже майже століття як втрати-
ла свою державу. І своїми творами 
Сенкевич прагнув у ці сумні для по-
ляків часи піднести їх національний 
дух. 

Взагалі ж Сенкевич з болем 
пише про протиборство поляків 
і українців, двох сусідніх братніх 
слов'янських народів. «Ненависть 
вросла у серця й отруїла кров на-
родів-побратимів», сказано в кінці 
роману «Вогнем і мечем». І наслід-
ком протиборства поляків і україн-
ців стало поневолення обох народів 
Росією. 

У психологічному романі «Без 
догми» (1889—1890) зображено 
життя аристократії. У романі «Сім'я 
Поланецьких» (1893—1894) — са-
тиричне зображення світського 
суспільства. У романі-епопеї «Quo 
vadis» («Куди йдеш?») (1894—1896) 
— життя ранніх християн в Римській 
імперії. Боротьбі поляків з Тевтон-
ським орденом в кінці XIV— на по-
чатку XV століття присвячений істо-
ричний роман «Хрестоносці» (1897—
1900). 

Творчість Сенкевича відіграла 
велику роль в історії польської куль-
тури і отримала всесвітнє визнання 
(Нобелівська премія з літератури, 
1905 рік). Роман «Quo vadis» пере-
кладений більш ніж сорока мовами. 
Роман чудово екранізував під тою ж 
назвою у 2001 році відомий поль-
ський режисер Єжи Кавалерович.

Єжи Гоффман (пол. Jerzy 
Hoffman) — видатний польський кі-
норежисер і сценарист. Народився 
15 березня 1932 року у Кракові, в 
сім'ї лікарів єврейського походжен-
ня. Від весни 1938 року проживав у 
місті Тернопіль.

У віці 8 років (1940 р. ) був ви-
везений разом із родиною до Но-
восибірської області Росії, де вони 
жили в таборі «спецпереселенців» і 
працювали на заготівлі лісу. Там по-
мерли дід, бабуся, сестра бабусі та 
дядько Єжи Гоффмана. Після напа-
ду Німеччини на СРСР і відновлення 
дипломатичних відносин Москви з 
польським еміграційним урядом ро-
дину Гоффманів було амністовано. 
1943 року батько Єжи пішов воюва-
ти з німцями, а після закінчення ві-
йни надіслав родині виклик до Поль-
щі. У липні 1945 року Єжи повернув-
ся до Варшави.

У 1955 році Гоффман закінчив 
режисерський факультет Всесоюз-
ного державного інституту кінема-
тографії в Москві. Починав як ре-
жисер документальних фільмів. З 
1962 року знімає художні фільми. 
Найбільш відомі екранізації істо-
ричних романів Генрика Сенкеви-
ча. Також величезною популярність 
у колишньому СРСР користувався 
фільм «Знахар» (1982), двосерійна 
мелодрама за романом Доленго-
Мостовича. Відома у глядача і ще 
одна мелодрама, знята Гоффманом, 
— «Прокажена» ( 1976).

У 2008 режисер створив вели-

кий документальний фільм «Україна. 
Становлення нації», де розповіда-
ється історія України від Хрещення 
Русі і до сьогодення.

У 2011 році вийшов новий ху-
дожній фільм Гоффмана «Варшав-
ська битва. 1920». Він відтворює 
епізоди польсько-російської війни 
1920 року, коли полякам вдало-
ся зупинити наступ більшовицьких 
військ Росії уже на підступах до Вар-
шави. І дуже велику допомогу у від-
січі агресії надала полякам армія 
Української Народної Республіки. 

Другою дружиною режисера 
була киянка Валентина Трахтен-
берг, дочка оперної співачки й фар-
мацевта, сестра академіка Ісака 
Трахтенберга. Вони щасливо про-
жили у шлюбі 33 роки, дружина по-
мерла 1999-го року.

Під час російської інтервен-
ції в Україну в березні 2014 року 
Єжи Гоффман разом з іншими ві-
домими діячами польського театру 
та кіно (Євою Шикульською, Бар-
барою Брильською, Анджеєм Вай-
дою, Кшиштофом Зануссі, Войце-
хом Марчевським, Яцеком Блаву-
том, Яном Новіцьким) виступив із 
підтримкою українського народу. 
В Заяві говорилося: «Дорогі укра-
їнські друзі, у цю важку хвилину хо-
чемо підтримати вас морально і ви-
словити свою солідарність з вами. 
Боротьба за гідність, незалежність 
та мир є найбільшою чеснотою. Ми 
пишаємося вашою витримкою та 
хочемо ще раз підкреслити — ми з 
вами!»

У 2018 Гоффман підтримав 
звернення Європейської кіноака-
демії на захист ув'язненого у Росії 
українського режисера Олега Сен-
цова.

…Отже, екранізація Гоффманом 
знаменитої трилогії Сенкевича. Так 
склалося, що режисер екранізував 
романи у зворотному порядку від їх 
написання і часу дії в них. Першим 
у 1969 році зняв фільм «Пан Воло-
дийовський». Попри те, що Гоффман 
уже був відомим режисером, став-
лення до нього комуністичної вла-

ди Польщі було доволі прохолодним. 
Режисер ніколи не приховував сво-
го не сприйняття комуністичних, то-
талітарних режимів та цієї ідеології. 
Все ж,через 5 років Гоффману вда-
лося екранізувати роман «Потоп». І 
лише за чверть століття, у 1999 році 
він зняв фільм «Вогнем і мечем».

«Потоп» — наймасштабніший ро-
ман трилогії Сенкевича, відтак і най-
більший з цих трьох фільмів, а Гофф-
ман при екранізаціях прагнув мак-
симально відтворювати романи. 

Дія «Потопу» відбувається у 
1654 — 1657 роках. Щойно завер-
шилася шестирічна війна поляків з 
українцями. Але почалася нова ві-
йна, цього разу Польщі з Росією. 
Після Переяславської угоди 1654 
року, тобто військово-політичного 
союзу України і Московії, яку піз-
ніше московити трансформували 
у загарбання України, Московське 
царство мусило вступити у війну з 
Польщею на боці українців. 

Скориставшись цією війною, з 
півночі по Польщі вдарила Швеція, 
королі якої давно зазіхали на поль-
ський трон. 

Ось у центрі роману і фільму, 
власне, і є польсько-шведська ві-
йна. До того ж, чвари вельмож, за-
галом шляхти призвели до глибоко-
го розколу польського суспільства, 
коли його частина підтримувала ко-
роля Польщі, а частина готова була 
піддатися шведам. 

В результаті в якийсь момент 
Швеція окупувала майже всю Поль-
щу, включно зі столицею Варша-
вою і попередньою, протягом кіль-
кох століть, столицею Краковом. І 
лише патріотизм поляків, насам-
перед простих селян і міщан, ни-
зової шляхти змусив вельмож 
об`єднатися, і Польща, залита іно-
земним нашестям, цим «потопом», 
була врятована. 

Уособленням цих перипетій 
став образ головного героя рома-
ну і фільму шляхтича Анджея Кміци-
ка, з його метаннями, переходом з 
одного табору співвітчизників до ін-
шого. Цю велику роль блискуче зі-
грав видатний актор Даніель Оль-
брихський. Він народився у 1945 
році і є найпопулярнішим поль-
ським актором сучасності. 

Другий головний персонаж ро-
ману і фільму — молода дворянка 
Оленка Білевич. Кохання Анджея і 
Оленки червоною ниткою проходить 
через весь сюжет, Кохання, яке му-
сить долати стільки перепон, адже 
воно є на тлі грізних історичних по-
дій, в які втягнуті герої роману. 

Цю роль чудово зіграла попу-
лярна польська актриса театру і 

кіно Малгожата Браунек. Вона на-
родилася у 1947 році і, на жаль, по-
мерла у 2014-му. Це була справжня 
зіркова роль талановитої акторки. 
Друга така зіркова роль — у екра-
нізації роману Болєслава Пруса 
«Лялька».

Отже, видатний фільм Гоффма-
на, екранізація видатного роману 
Сенкевича. Читайте книгу і дивіть-
ся фільм. 

Петро АНТОНЕНКО

«Потоп»: роман Сенкевича і фільм Гоффмана

Кадр з фільму: Даніель Ольбрихський і Малгожата Браунек
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У світі цікавого

 Приємний аромат пошириться по всій 
квартирі, якщо проварити у воді кілька хвилин лимонні кірки.

 Запах затхлості білизни знищить звичайна харчова 
сода. Можна в якості освіжувача зберігати її у відкритому ви-
гляді в шафі.

 Плями на замші можна видалити пилкою для нігтів.

 Усунути засмічення труб можна за допомогою харчової 
соди, столового оцту і окропу. Півсклянки соди слід всипати в 
зливний отвір, потім залити туди ж таку ж кількість оцту, закри-
ти злив вологою тканиною і почекати хвилин 20, після чого за-
лити чайник окропу. 

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Невміння брехати ще 
не привід говорити правду.

 Якщо у вас немає гі-
пертонії, остеохондрозу, 
машини, квартири, меблів 
та аліментів, значить, ви 
молоді і у вас все попереду.

 Пам'ятка для чолові-
ків: погано без дівчат – це 
ще добре, ось коли добре 
без дівчат – це вже погано!

 Не бери від життя 
все: не донесеш.

 Взуття буде носитися 
значно довше, якщо не ку-
пувати нове.

Було колись...
Чудова реклама
У 1797 році Наполеон 

Бонапарт зробив відмін-
ну рекламу французькій 
валюті. Він поширив звіст-
ку про те, що в одну з мо-
нет номіналом у 5 франків 
нібито запечатаний бан-
ківський чек на мільйон 
франків на пред'явника... 
Французький банк і сьо-
годні гарантує виплату 
зазначеної суми, але чек 
досі не пред'явлено.

Першоквітневий жарт
У 1962 році у Швеції 

був тільки один телека-
нал, і телевізори були чор-
но-білі. 1 квітня технічний 
експерт каналу повідо-
мив глядачам, що, завдя-
ки новій технології, вони 
можуть зробити телевізо-
ри кольоровими. Для цьо-
го на телевізор слід було 
надіти нейлонову панчоху, 
що він продемонстрував у 
прямому ефірі. Насправ-
ді це був першоквітневий 
жарт. Кольорове телеба-
чення з’явилося у Швеції 
тільки через 8 років.

Куточок 
гумору

– Галю, з днем наро-
дження! І скільки тобі випо-
внилося?

– Коли я виходила за-
між за Семена, мені було 
20, а йому 40, тобто я в два 
рази молодше. Зараз Семе-
ну 70, а мені, значить, 35!

☺ ☺ ☺
– Дядя Коля, – гово-

рить малий Віталік, – вели-
ке спасибі за дитячу трубу, 
що ви мені подарували. 

– Та дрібниці, коштува-
ла недорого. 

– Зате сусіди щовечора 
дають мені по 10 гривень, 
щоб я не дудів.

☺ ☺ ☺
Сімейна пара їде в ав-

тобусі. На вихід іде струнка 
дівчина в коротенькій спід-
ниці. Чоловік проводжає її 
довгим поглядом. Дівчина 
вийшла. Дружина говорить 
чоловікові:

— Ну й що, дорогень-
кий, хіба вона варта того, 
який скандал я тобі вла-
штую вдома?

 Найперші цукерки з'явилися в Єгипті. 
Оскільки цукор в той час ще не був відомий, замість 
нього вживали фініки і мед.

 На Сході цукерки робили з мигдалю і фіги, а в древньому 
Римі варили горіхи і макові зерна з медом та засипали кунжутом. 
У Стародавній Русі їх робили з кленового сиропу, патоки та меду.

 У Європі в XVI столітті під час масового захоплення шоко-
ладом йому приписувалися магічні і лікувальні властивості. При-
родно, очікування не виправдалися, і тоді шоколад стали вважа-
ти джерелом всіх бід. 

 Одна з найбільш незвичайних у світі цукерок — фінські. 
Роблять їх кислими, солоними (до пива).

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, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

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

ка, сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитя-
ча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

пті. 
, замість 

Роблять їх ки

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
На нашій стороні На нашому боці

Закривши очі Заплющивши очі

Залишитися в стороні Залишитися осторонь

Залишити без уваги Залишити поза увагою

Залишити в спокої Дати спокій

За непридатністю Через непридатність

8 червня з 10.00 вас запрошує село 
Качанівка» Ічнянського району на II Все-
український відкритий фестиваль патрі-
отичної пісні та поезії «Чернігівська Січ».

Яскраве свято на території Національно-
го історико-культурного заповідника «Кача-
нівка» об’єднає юних патріотів України та не 
залишить байдужими глядачів. Ось програма 
свята. 

Конкурси патріотичної поезії та пісні у віко-

вих номінаціях 6-12 років та більше 12 років.
Парад вишиванок (без вікових обмежень).
Майстер-класи з декоративно-прикладно-

го мистецтва.
Виступи відомих виконавців української 

пісні.
На переможців чекають відзнаки та пода-

рунки! Запрошуються всі бажаючі. 
Фестиваль відбудеться за фінансової під-

тримки депутатів обласної ради Кияновського 
В. П. та Болоховця Ю. В.

• Поступайся дорогою дурням і божевіль-
ним.

• Жінка захоче – крізь скелю пройде.

• Не затримуй того, хто йде від тебе, і не про-
ганяй того, хто прийшов.

• Швидко – це повільно, але без перерв.

• Краще бути ворогом хорошої людини, ніж 
другом поганої.

• Без звичайних людей не буває великих.

• Хто сильно бажає піднятися нагору, той 
придумає сходи.

• Чоловік з дружиною повинні бути подібні 
руці і очам: коли руці боляче – очі плачуть, а 
коли очі плачуть – рука витирає сльози.

• Море тому велике, що і дрібними річками 
не гребує.

• І далекий шлях починається з близького.

• Навіть якщо меч знадобиться один раз в 
житті, носити його потрібно завжди.

• Красиві квіти хороших плодів не прино-
сять.

• Горе, як порвану сукню, треба залишати 
вдома.

• Коли є любов, виразки від віспи так само 
красиві, як ямочки на щічках.

• Ніхто не спотикається, лежачи в ліжку.

• Одне добре слово може зігрівати три зимо-

ві місяці.

• Якщо проблему можна вирішити, то не 
варто про неї турбуватися, якщо її вирішити не 
можна, то турбуватися про неї марно.

• Коли малюєш гілку, потрібно чути дихання 
вітру.

• Сім разів перевір, перш ніж засумніватися 
в людині.

• Зроби все, що зможеш, а в іншому покла-
дися на долю.

• Надмірна чесність межує з дурістю.

• У будинок, де сміються, приходить щастя.

• Перемога дістається тому, хто витерпить 
на півгодини більше, ніж його противник.

• Буває, що лист тоне, а камінь пливе.

• В усміхнене обличчя стрілу не пускають.

• Холодний чай і холодний рис терпимі, але 
холодний погляд і холодне слово – нестерпні.

• У десять років – диво, в двадцять – геній, а 
після тридцяти – звичайна людина.

• Подумавши – зважуйся, а зважившись – 
не думай.

• Запитати – соромно на хвилину, а не знати 
– сором на все життя.

• Досконала ваза ніколи не виходила з рук 
поганого майстра.

• Глибокі річки нечутно течуть.

Ефектні фрази в інших мовах
Фразеологізми давно увійшли у мови наро-

дів. Це образні конструкції, які, звичайно ж, не 
трактуються в прямому розумінні, дослівно, але 
ефектно збагачують нашу мову. 

Цікаво, як виглядають наші відомі фразео-
логізми в інших мовах? Часом ці вирази доволі 
чудернацькі. Звідкись же вони свого часу піш-
ли? Ось приклади, як це звучить у тих чи інших 
мовах. 

Ллє, як з відра
Про зливу
Англійська: Дощ з котів і собак.
Одна з африканських мов: Дощ з бабусь з 

бойовими тростинами.
Боснійська: Дощ ломами.
Валлійська: Дощ з ножів і виделок.
Угорська: Ллє як з ванни.
Грецька: Дощ з ніжок стільців.
Ісландська: Вогонь і сірка.
Каталонська: Дощ з човнів з бочками.
Китайська: Собачі какашки падають.
Португальська: Дощ із жаб'ячих борід.
Сербська: Дощ іде, мишей вбиває.
Тайська: Дощ закриває очі та вуха.
Французька: Ніби корова пісяє.
Естонська: Як з бобового стебла.
Японська: Земля і пісок сиплються.
 

Раз плюнути
Щось легке для виконання
Англійська: Легко, як з колоди впасти.
Данська: Як шию почухати.
Іврит: Хоч із зав'язаними очима.
Китайська: Так само легко, як повернути 

долоню.
Корейська : Зробити, лежачи на спині та по-

їдаючи рисові тістечка.
Польська: Як випити «маленьке пиво».
Словенська: Як перекусити.
Французька: Як палець в ніс засунути.
Хорватська: Просто, як джем.
Японська: Зробити перед сніданком.

Дах поїхав
Робить що попало
Болгарська: Зозуля полетіла.
Данська: Щури на горищі.
Індонезійська: Креветочні мізки.
Італійська: Напився зі своїми мізками.
Німецька: У тебе ще всі чашки в буфеті?
Португальська: Голова, як гнилий часник.
Сербська: Мокрою шкарпеткою вдарений.
Хорватська: Ворони мозок випили.
Чеська: Зайве коліщатко в голові.
Шведська: Коли він думає, йому не щастить.
Естонська: Дерев'яна голова.

Коли рак на горі свисне
Невідомо коли або ніколи
Азербайджанський: Коли хвіст верблюда 

торкнеться землі.
Англійська: Коли свині полетять.
Болгарська: Коли свиня в жовтих капцях на 

грушу залізе.
Данська: Коли у тижні буде два четверги.
Італійська: Коли Великдень випаде на травень.
Китайська: Коли сонце зійде на Заході.
Латвійська: Коли совиний хвіст зацвіте.
Малайська: Коли ворон полетить пузом догори.
Німецька: Коли собаки хвостами загавкають.
Польська: Коли у мене на руці кактус виросте.
Румунська: Коли я свою потилицю побачу. 
Фінська: Коли пекло замерзне.
Французька: Коли у курей зуби виростуть.
Хорватська: У день святого Нікого.
 

Китайська грамота
Щось надто складне
Азербайджанська: Не говори горобиною 

мовою.
Болгарська: Ти говориш зі мною по-

патагонськи.
Грецька: Арабська грамота.
Іспанська: Говоріть зі мною по-христи-

янськи.
Німецька: Я зрозумів тільки «вокзал».
Польська: Дякую, в мене вдома всі здорові.
Чеська: Іспанське село. 

Качанівка запрошує на фестиваль «Чернігівська Січ»

Японська мудрістьЯпонська мудрість

Хоч і «ллє, як з відра», але нам «раз плюнути»


