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

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії 

        України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 У світі цікавого. 

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

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 
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28-ма річниця незалежності 
Святкування у Києві

24 серпня Україна відсвяткувала свій 28-й День незалеж-
ності. Офіційна частина в столиці стала особливою — тради-
ційного параду воєнної техніки не було. За розпорядженням 
президента Володимира Зеленського парад було замінено Хо-
дою гідності. Таке рішення він пояснив тим, що захід повинен 
започаткувати нову традицію – вшановувати усіх, ким пиша-
ється Україна.

Також пройшов Марш захисників, організований за ініціа-
тиви волонтерів та ветеранів.

Розпочалися святкування на Алеї Героїв Небесної Сотні на 
Майдані. Там президент разом із дружиною та представниками 
громадськості вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв 
Революції Гідності. Пролунало 100 ударів дзвонів, які символі-
зували удари сердець кожного з полеглих Героїв Небесної сотні.

Потім президент на Майдані Незалежності виголосив уро-
чисту промову з нагоди свята.

Виконання гімну України цьогоріч теж стало незвичним, 
адже він тривав понад 7 хвилин. Виконували його оркестр, 
відомі музиканти, оперні співаки Андрій Романенко та Євген 
Орлов. На одній сцені з ними співала представниця України на 
дитячому Євробаченні Дарина Красновецька. Мелодію гімну 
також грали на кількох фортепіано, які стали символом Рево-
люції Гідності.

Підняття державного прапора на Майдані супроводжува-
лося гімном, який військовий хор виконав а-капелла.

Далі президент України провів вручення державних наго-
род. Перша – присвоєння звання Героя України старшому сол-
дату Андрію Волосу, посмертно. Зеленський підписав також 
указ про нагородження 82 людей орденами та медалями, се-
ред яких військові Збройних сил, співробітники Держслужби 
з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, а також вчителі. Їм було 
вручено нагороди на Майдані. 

Опісля розпочалася сама Хода гідності — від Майдану до 
Європейської площі. Колона складалася з представників різ-
них військ ЗСУ, родин загиблих, ветеранів, вчителів та спортс-
менів. Усе було організовано, чітко та красиво та нагадувало 
звичний усім парад.

Близько 11.30 у парку ім. Шевченка біля Національного 
університету розпочався Марш захисників України. На чолі ко-
лони йшли близькі та рідні загиблих військових, за ними – ве-
терани, військовослужбовці. Уздовж маршруту колони зібра-
лись тисячі людей, які підтримували захисників, аплодуючи, 
вигукуючи слова подяки за те, що українські військові боро-
нять державу. Цей марш назвали наймасштабнішим за часи 
незалежності.

Майже о 15.00 Марш завершився, а водночас на Михай-
лівській площі закінчився молебень за участю військових 
капеланів.

Комітети Верховної Ради
Парламент сформував 23 комітети. Їх перелік (скорочено — 

Комітет з такого-то питання), їх голови, з яких вони фракцій: 
антикорупційної політики: Анастасія Красносільська («СН»);
аграрної політики та земельної політики: Микола Сольський («СН»);
бюджету: Юрій Арістов («СН»);
гуманітарної та інформаційної політики: Олександр Ткаченко («СН»);
екологічної політики та природокористування: Олег Бондаренко 

(«СН»);
економічного розвитку: Дмитро Наталуха («СН»);
енергетики та житлово-комунальних послуг: Андрій Герус («СН»);
здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування: Михай-

ло Радуцький («СН»);
зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва: Богдан 

Яременко («СН»);
інтеграції України з Європейським Союзом: Іванна Климпуш–Цинца-

дзе («Євросолідарність»);
фінансів, податкової та митної політики: Данило Гетманцев («СН»);
освіти, науки та інновацій: Сергій Бабак («СН»);
прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих тери-

торій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, на-
ціональних меншин, міжнаціональних відносин: Дмитро Лубінець 
(самовисуванець);

Нова Рада стала
«Яка не бувала» — так і хочеться 

продовжити перший рядок найвідо-
мішої колядки, з якої в цьому заголо-
вку змінено буквально кілька літер у 
єдиному слові: там співається замість 
«рада» — «радість». Ну, політика ніколи 
не була у нас у радість, скоріше навпа-
ки. То ж тут варто говорити стриманіше, 
про — надію. Але й це немало. Надію, 
стриману, обережну поки що, на те, що 
після 28-ми років манівців ми, народ, 
суспільство, держава, нарешті вийде-
мо на нормальний шлях, завершувати-
меться ця затяжна трансформація — 
від статусу колонії до дійсно незалеж-
ної держави, від тоталітарного до демо-
кратичного суспільства. 

А така Верховна Рада дійсно ще не 
бувала, як ця, 9-го скликання. Вона по-
чала роботу у той, сподіваймося, чис-
тий четвер 29 серпня. Урочиста части-
на вступу парламенту в свої повнова-
ження того ж дня перейшла в дуже на-
пружений його перший робочий день. 

Небувале все. Вперше одна полі-
тична сила отримала на виборах біль-
шість місць у Раді — партія «Слуга на-
роду» має 254 мандати. Відтак, згід-
но Конституції України набула стату-
су і повноважень правлячої коаліції. 

Вперше уникнуто затяжних спікеріад і 
прем`єріад. Перше ж засідання першої 
сесії в цей день обрало голову Верхо-
вної Ради, прем’єр-міністра, затвер-
дило уряд, в тому числі з міністрами за 
квотою, тобто поданням президента, 
призначило інших вищих посадовців 
за цією ж квотою — генерального про-
курора і голову СБУ. Одразу сформова-
но депутатські фракції і парламентські 
комітети. 

Передбачений законом виступ 
президента перед новим парламен-
том, цього разу короткий, конкретний. 

Дехто з невгамовних критиканів 
нової влади обурився такою опера-
тивністю і цю видиму легкість охрес-
тив легковажністю. Марно. Бо за цією 
дійсно видимою легкістю насправді чо-
тири місяці напруженої політичної ро-
боти, одразу ж від тріумфальної пере-
моги Володимира Зеленського на пре-
зидентських виборах у квітні. Роботи в 
політикумі, бізнесі — невже хтось вва-
жає, що політика у нас і загалом у сві-
ті робиться без бізнесу? Бажано, нор-
мального, а не «дикого капіталізму», як 
це завжди було у нас. 

Якщо читачі уважно прочитали мої 
аналітичні публікації у попередніх но-

мерах газети — «А де ж вибори?» (№ 
155) і особливо «Чи будуть переміни?» 
(№ 156), то бачить, що я без ілюзій і тве-
резо оцінюю ситуацію. Головною про-
блемою бачу не якісь численні і справ-
ді дуже важливі проблеми, а побудову 
нормального демократичного грома-
дянського суспільства. Воно передба-
чає справжній політикум, а не нинішній 
партійний цирк, а також потужний, а не 
декорований громадський сектор. І тут 
все залежатиме від самих громадян. А 
найперше тих, хто не просо так нази-
ває себе, а повинен бути національною 
елітою — політичною, економічною, гу-
манітарною, і елітою на всіх рівнях, від 
села до всеукраїнського рівня. 

А поки що — дивимося, але не бай-
дуже-споглядально, якими будуть кро-
ки і дії нової влади, влади молодих ре-
форматорів на чолі з молодим пре-
зидентом. Влади, яка, сподіваймося, 
вдало поєднає свій прагматизм з не-
порушними національними цінностя-
ми, такими, як державність, духовність, 
наша національна ідентичність. 

Петро АНТОНЕНКО 
Далі — основна інформація про ново-
сформовану державну владу України. 

Рада створила 5 фракцій 
і депутатську групу

Склад фракцій, сформованих 5-ма парті-
ями, які пройшли на виборах у Раду, голови 
фракцій.

«Слуга народу», 254 депутати, голова – Да-
вид Арахамія.

«Опозиційна платформа – За життя», 44 де-
путати, співголови – Юрій Бойко та Вадим Рабі-
нович.

«Європейська солідарність», 27 депутатів, 
співголови – Артур Герасимов та Ірина Геращенко.

ВО «Батьківщина», 25 депутатів, голова – 
Юлія Тимошенко.

«Голос», 17 депутатів, голова – Сергій Рахманін.
Депутатська група «За майбутнє» (на пра-

вах фракції), сформована з мажоритарників, 23 
депутатии, співголови –Віктор Бондар, Тарас 
Батенко.

Інші мажоритарними, крім деяких, що влили-
ся у партійні фракції, залишаються в статусі поза-
фракційних. 
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Бліц-інформ
Почесні громадяни Чернігова: 
Валерій Сарана, Володимир 
Коваленко, Олена Костевич
29 серпня сесія Чернігівської міської ради присвоїла їм 

звання «Почесний громадянин міста Чернігова». Першим 
двом — посмертно.

Валерій Сарана – державний і гро-
мадський діяч, перший голова Чернігів-
ської крайової організації Народного 
Руху України (1990–1992), заступник го-
лови обласної державної адміністрації з 
гуманітарних питань (1992–1994), гене-
ральний директор Національного архі-
тектурно-історичного заповідника «Чер-
нігів стародавній (2003-2006), заступ-
ник начальника управління культури і ту-
ризму обласної державної адміністрації 

(2006–2007 рр.). Помер рік тому.
Володимир Коваленко – кандидат 

історичних наук, археолог, Заслужений 
працівник народної освіти України, ба-
гато років викладав у педуніверсите-
ті. Помер у 2016 році. Особливо слід 
відзначити заслуги Коваленка у від-
родженні історичної пам`яті про геть-
манську столицю Батурин. Вчений був 
багато років керівником міжнародної 
археологічної Батуринської експедиції. 

Олена Костевич – спортсменка збір-
ної команди України з кульової стрільби, 
олімпійська чемпіонка 2004 року, двора-
зова бронзова призерка Олімпійських ігор 
2012-го року, багаторазова чемпіонка та 
призерка чемпіонатів світу і Європи, за-
служений майстер спорту України.

Церемонія нагородження відбудеться 
до дня міста 21-го вересня.

Здрастуй, школо!
Трохи більше 10-ти тисяч дітей цього року пішли в пер-

ший клас на Чернігівщині. Кількість першачків майже така, 
як і торік. 

В області 94 тисячі школярів. Діють 496 шкіл. З них 39 
опорних, до яких звозять дітей з навколишніх сіл. 22 філії, 
коли маленьку сільську школу реально приєднали до вели-
кої, але офіційно вона існує.

Діток в садочках близько 30 тисяч, дошкільних навчаль-
них закладів 444.

По Чернігову загальна кількість школярів — 29529, на 
974 учнів більше, ніж у минулому навчальному році. За пар-
тии в місті сіли 3179 першокласників, що на 33 менше, ніж 
торік. А от кількість старшокласників дещо збільшилася: 
9-тикласників — 2360, 11-класників — 1787.

У дошкільних закладах міста на початок вересня вихову-
ється 11370 діток. 

Нові виставки
Виставка народного художника України, відомого сто-

личного митця нашого земляка Анатолія Гайдамаки відкри-
лася у галереї сучасного мистецтва «Пласт-Арт». Перша тема 
– стан навколишнього середовища. Друга — архітектурні 
ідеї Гайдамаки у вигляді картин. В десятках куточків України 
він бачив потенціал для розміщення пам’ятників, скульптур, 
церков, архітектурних ансамблів. І вирішив зобразити їх на-
очно: може, колись будуть реалізувати ці проекти.

«Олексій Потапенко. Графіка 70-х». Ця виставка відомо-
го чернігівського художника відкрита у обласному художньо-
му музеї імені Галагана на Валу. Закохані, музика, дерева, 
жіночі образи – це вічні теми, які з великим талантом роз-
криває митець.

Фестиваль 
національно-культурних товариств 
24 серпня в Чернігові відбувся ХІV фольклорний фести-

валь національних культур «Поліське коло».
Своє мистецтво представили національно-культурні 

товариства:
обласна єврейська община;
«Білоруське товариство «Сябри»;
громадська організація ромів «Черген»;
 «Кримська громада;
Ніжинська спілка поляків «Астер»;
Ніжинське товариство греків ім. Братів Зосимів;
«Вірменська община Чернігівської області»;
Німецькі культурні центри «Взаємодія» (Чернігів і Городня);
Корейський культурний центр (Чернігів);
«Конгрес азербайджанців Чернігівської області».
У нашій області активно діють понад 20 національних 

  товариств. 

«Десна» 
в лідерах 

чемпіонату 
України 

Прем'єр-ліга. 4 тур. Чернігів. 
«Десна» — «Колос» — 0:0. Напру-
жений матч з новачком чемпіонату 
з селища Ковалівка під Києвом. А 
цей новачок сенсаційно переміг у 
перших двох турах. Матч пройшов 
при перевазі деснянців, але заби-
ти їм так і не вдалося. 

5 тур. 24 серпня. Олександрія. 
«Олександрія» — «Десна» — 0:3. 
Блискуча перемога в гостях над 
бронзовим призером минулого 
чемпіонату і учасником Ліги Євро-
пи. Рахунок відкрив з пенальті ка-
пітан команди Денис Фаворов. По-
двоїв дебютант Орест Кузик, і це 
його перший м’яч за команду. На-
прикінці чудовий гол забив Олек-
сандр Філіпов, це його третій м’яч у 
чемпіонаті, кращий результат у ко-
манді.

6 тур. 30 серпня. Чернігів. 
«Десна» — «Карпати» — 0:0. Впер-
та боротьба, в якій наші мали пе-
ревагу, але знову не забили. Втім, 
на наступні тижні зберегли висо-
ке друге місце в чемпіонаті, після 
«Шахтаря», який виграв усіх 6 турів. 

Після прикрої поразки в пер-
шому матчі вдома від «Львова» — 
1:2, «Десна» видала серію з 5-ти 
матчів без поразок. Більше того — 
без жодного пропущеного м`яча, і 
за цим показником краща в чем-
піонаті, бо навіть лідер пропустив 
три. Наші йдуть на рекорди чем-
піонату. Дивовижна стабільність 
в обороні: всі матчі чемпіонату 
без замін провели воротар Євген 
Паст,захисники Денис Фаворов, 
Андрій Мостовий, Максим Імере-
ков, Андрій Гітченко. Крім згада-
них, добре грають і перевірені бійці 
Артем Фаворов, Владислав Огиря, 
Андрій Богданов, новачок Владис-
лав Калитвинцев. 

Таблиця чемпіонату після 6 ту-
рів (набрано очок, при їх рівності 
врахована різниця м’ячів). 

«Шахтар» 18

«Десна» 11

«Зоря» 11

«Олександрія» 9

«Динамо» 8

«Дніпро-1» 8

«Ворскла» 7

«Маріуполь» 7

«Колос» 7

«Львів» 6

«Карпати» 5

«Олімпік» 1

«Динамо» і «Маріуполь» мають в 
запасі відкладений матч між собою.

Тепер у чемпіонаті перерва че-
рез матчі збірної країни. А потім 
«Десну» чекає серйозне випробу-
вання — матчі з обома грандами 
нашого футболу. 15 вересня наші 
грають у Києві з «Динамо». 21 ве-
ресня приймають вдома «Шахтар». 
До речі, сюди щойно перейшов один 
з лідерів збірної України Євген Ко-
ноплянка, після кількох років висту-
пів в Іспанії та Німеччині. То ж поба-
чимо Женю в Чернігові. А «Десні», 
може,тоді повернути з Англії сво-
го вихованця, кращого футболіста 
України цього десятиліття Андрія 
Ярмоленка? 

Бізнес-фест підпримємництва
В Чернігові 1 вересня, з нагоди Дня підприємця, пройшов уже Третій 

Бізнес-фест «Разом до успіху» — обласний фестиваль підприємців. Організа-
тори — Департамент економіки ОДА та громадські об`єднання підприємців, 
зокрема. Спілка роботодавців «Сіверщина» 

В Центральному парку культури і відпочинку шикувалася велика колона-
да підприємців, яка пройшла вулицею Шевченка в центр міста. Тут, на цен-
тральній алеї, між Красною площею і Катерининською церквою, пройшло 
основне дійство. Кращі підприємці області отримали нагороди. Виставка-яр-
марок демонструвала продукцію наших підприємств, все, чим багата Черні-
гівська земля. Свої вироби продавали майстри народного мистецтва. Був і 
цікавий концерт. 

Капела бандуристів — на 
фестивалі «Слобожанський 
спас» на Луганщині. Капела 
обласного філармонійного цен-
тру у якості почесного гостя взяла 
участь у XII Всеукраїнському фес-
тивалі-конкурсі народної творчос-
ті «Слобожанський спас»17 серпня 
у місті Сватове. Виступили учасни-
ки з Києва і ще 13-ти областей. Но-
мінації: хореографія, чоловічий та 
змішаний вокал, жіночий вокал, 
авторська пісня, солісти-вокаліс-
ти, поети. 

Увечері відбувся гала-концерт, 
який феєрично завершив виступ 
артистів нашої Капели бандурис-
тів. Керівники Капели заслужена 
артистка України Раїса Борщ та 
заслужений працівник культури 
України Микола Борщ зазначили: 
«Ми зустріли на Луганщині справ-
жніх друзів, відчули, що Україна - 
єдина, що тут звучить українська 
пісня, вирує українське мистецьке 
життя».

Хор ім. Бортнянського по-
чав цикл концертів-лекцій. 
Чотири концерти-лекції, присвя-
чені духовній музиці і духовності 
взагалі, підготували артисти Ака-
демічного камерного хору ім. Д. 
Бортнянського. Місце проведення 
— Борисоглібський собор на Валу. 
Цикл розпочався 18 серпня темою 
«Церковний рік. Свята». 

У концерті прозвучали церков-
ні твори Олексія Львова, Володи-
мира Коломійця, Сергія Рахмані-
нова, Миколи Вербицького, Кири-
ла Стеценка, Миколи Леонтовича.

Наступна концерт-лекція — 8 
вересня. Тема — «Дива. Святі. Ка-
нонізація». 

Свято української культу-
ри в Мінську. 17 серпня колек-
тиви філармонійного центру взя-
ли участь у Днях української куль-
тури у Республіці Білорусь.

Музичну Чернігівщину пред-
ставляли: заслужений артист 
України Сергій Сулімовський, ла-
уреати всеукраїнських та між-
народних конкурсів Ольга Печ-
ко, Марина Маккей, Макс Пузан, 
Світлана Примак, балет «Еква-
тор», Академічний народний хор і 
джаз-бенд «BissQuit». 

В рамках свята були і вистав-
ки майстрів народної творчості 
нашої області. Був представле-
ний туристичний потенціал Украї-
ни і Чернігівщини зокрема.

«Сіверські клейноди» на 
святі у Латвії. 17 серпня у лат-
війському місті Даугавпілс про-
йшло традиційне свято меду та 
часнику. Традиційна складова 
свята – культурно-мистецька 
програма. Її родзинкою став ви-
ступ нашого Академічного ан-
самблю пісні і танцю «Сіверські 
клейноди». 

«У нас давні дружні зв“язки 
з містом Даугавпілс, — каже ге-
неральний директор — художній 
керівник філармонійного центру, 
заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Сергій Теребун. — Тут потуж-
на українська діаспора, тому ми 
традиційно беремо участь у за-
ходах, які проводяться в Латвії 
напередодні Дня Незалежності 
України».

Прес-центр Чернігівського 
обласного філармонійного центру 

фестивалів та концертних програм

У Філармонійному центрі
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Бліц-інформ

«Коли війна стукає 
в серце….» 

У бібліотеці пройшла презентація 
книги Віталія Кудіна «Записи фронто-
вого кореспондента». 

Автору через 
стан здоров’я від-
мовили у призові 
до лав Збройних 
сил України (має 
офіцерське звання 
– капітан запасу), 
але коли війна сту-
кає в саме серце, 
не можна залиша-
тися осторонь. 

«Я познайомився з Романом Ко-
валем, який очолював осередок 
«Об’єднання Добровольців» у Рівному. 
І він залишив мене інструктором, готу-
вати хлопців на вишколах. – розпові-
дає Віталій Кудін. – А коли в 2016 році 
привезли загиблого 23-річного хлопця, 
якого я навчав, я поклявся, що таки по-
траплю на фронт». 

Після однієї з волонтерських поїз-
док Віталій Кудін вирішив залишився 
рядовим бійцем в добровольчому під-
розділі окремої тактичної групи «Во-
линь» Української добровольчої армії.

Книга «Записи фронтового корес-
пондента» – це історія добровольчо-
го підрозділу, а також портрети фрон-
тових побратимів. Ці записки робили-
ся «на коліні», в наметі, біля вогнища. 
Але тим сильніше й правдивіше постає 
на сторінках книги страшна й буденна 
правда війни. 

Віталій Кудін зізнається, що має ще 
багато матеріалу. Обіцяє, що до наступ-
ної книги увійдуть і нариси про його по-
братимів-чернігівців.

17 серпня відбувся фінальний 
захід у межах цього проекту, який 
реалізовано обласною бібліотекою 
ім. В. Короленка за підтримки Укра-
їнського культурного фонду.

Поетичні читання «Мандрівні ві-
рші» пройшли у Ніжині, Новгороді-
Сіверському, Куликівці, Прилуках, 
Чернігові.

Своїми поезіями на заключ-
ній зустрічі учасники презентували 
альманах «Мандрівні вірші», підсу-
мок проекту. 

Письменник, головний редак-
тор часопису «Літературний Чер-
нігів», укладач альманаху Михась 
Ткач запропонував видати ще се-
рію альманахів з творами поетів 
Чернігівщини. Його підтримав лі-

тературознавець, письменник, 
кандидат філологічних наук, до-
цент Ніжинського університету, 
теж учасник проекту Олександр 
Забарний. 

Учасників зустрічі вітали черні-
гівські музиканти — лауреат всеу-
країнських та міжнародних конкур-
сів Сергій Гончаренко, артист-вока-
ліст Міського палацу культури Олек-
сій Дербичов, тріо «Сузір’я».

Директорка бібліотеки Інна Алі-
фіренко подякувала всім учасникам 
проекту і його команді (Алла Мальо-
вана, Олена Попович, Наталія Ути-
ро, Надія Гончаренко, Михась Ткач) 
та вручила їм дипломи й авторські 
примірники альманаху «Мандрівні 
вірші».

Пам’яті 
Валентини Тимофіївни 

Лук'яненко
Відійшла у засвіти ветеран боротьби за не-

залежність України Валентина Тимофіївна 
Лук'яненко.

Дружина дисидента, чернігівця Олександра 
Лук'яненка — рідного брата Левка Лук'яненка, 
значну частку свого життя присвятила боротьбі з 
тоталітарним режимом.

Під час Революції Гідності надавала у власно-
му домі допомогу пораненим. 

Незважаючи на свій літній вік, була активною 
громадською діячкою, відомим травознаєм, во-
лонтером. Білоруска, вона у своєму серці поєд-
нувала любов до України та Білорусі, звідки була
родом.

П о х о в а л и 
покійну у Пів-
цях під Черні-
говом, поруч з 
померлим рані-
ше чоловіком. 

Спочивай-
те з миром, 
шановна Ва-
лентино Тимо-
фіївно. Украї-
на та Білорусь 
молитимуться 
за Вас!

На світли-
ні: Олександр 
Гр и г о р о в и ч 
та Валенти-
на Тимофіївна 
Лук'яненки.

Боржників 
відключають від 
електропостачання
У серпні через борги за електрое-

нергію було знеструмлено 195 побуто-
вих споживачів та 57 юридичних.

19 серпня в Прилуцькому районі 
від електропостачання відключено два 
підприємства – КП «Водоканал» Ла-
данської селищної ради та Прилуцький 
квартирно-експлуатаційний відділ.

«Водоканал» на 19 серпня мав борг 
154,06 тисячі гривень, Прилуцький від-
діл — 80,59 тисячі гривень. 

Загалом, до реєстру боржників по-
трапили 110 підприємств. Всі борж-
ники попереджені, що в разі несплати 
боргу у визначені терміни їх буде зне-
струмлено.

СБУ викрила 
на хабарі слідчих 
поліції
Співробітники Служби безпеки 

України у межах протидії системній ко-
рупції у правоохоронних органах ви-
крили на хабарі керівника слідчого від-
ділення та слідчого Чернігівського місь-
кого відділу поліції. Оперативники спец-
служби встановили, що керівник спільно 
з підлеглим систематично вимагали не-
правомірну вигоди від фігурантів кримі-
нальних проваджень за сприяння у ви-
рішенні питань під час проведення про-
цесуальних заходів у ході розслідувань.

Співробітники СБ України задоку-
ментували факт вимагання зловмисни-
ками шестисот доларів від мешканця 
обласного центру. За вказану суму по-
ліцейські обіцяли повернути раніше ви-
лучене у межах кримінального прова-
дження майно, на яке накладено арешт.

Оперативники затримали слідчих 
поблизу місця роботи після одержання 
другої половини хабара у гривневому 
еквіваленті.

У межах розпочатого кримінально-
го провадження за ч. 3 ст. 368 Кримі-
нального кодексу України тривають не-
відкладні слідчі дії. Вирішується питан-
ня щодо оголошення затриманим про 
підозру в скоєнні злочину та обрання 
міри запобіжного заходу.

Операція з викриття поліцейських 
проводилася під процесуальним керів-
ництвом військової прокуратури Дес-
нянського гарнізону.

Прес-центр СБ України

Двох людей 
розстріляли біля 
пішохідного мосту
У Чернігові поблизу пішохідного 

мосту через Десну 17 серпня невідо-
мі розстріляли двох людей — чоловіка 
40-а років і його дружину 30-ти років. 
На місці злочину було виявлено їх тіла, 
після звернення місцевих мешканців 
до правоохоронців.

Двох підозрюваних у вбивстві того ж 
дня затримали за участі спецпризначен-
ців загону «КОРД» в районі Красного мосту. 

Це 36-річний мешканець села Руд-
ка та 41-річний мешканець Чернігова. 
Вони їхали на автомобілі, який нале-
жав убитим.

У машині поліцейські виявили гра-
нати «Ф-1», два автомати «Калашнико-
ва», пістолет «ПМ» із глушником зі сві-
жим запахом пороху, магазин з набоя-
ми і стартовий пістолет. Згодом поліція 
затримала і третього підозрюваного. 

Відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч.3 ст.289 КК «незаконне заво-
лодіння транспортним засобом» та за 
ч. 2 ст.115 КК «умисне вбивство». 

За вказаними статтями підозрю-
ваним загрожує позбавлення волі на 
строк від 7 до 12 років чи довічне по-
збавленням волі.

За повідомленням сектора 
комунікації поліції 

Чернігівської області

В Чернігівській центральній міській 
бібліотеці ім. Коцюбинського

 «Мандрівний поетичний 
бібліопростір А+»

Збірку поезій «Бурштиновий рай» чер-
нігівської поетки Ліни Ланської пред-
ставили у бібліотеці. Презентація відбу-
лася в рамках обласного літературного 
конкурсу «Книга року-2019». 

Ліна Ланська — лікар за фахом, але її 
відчуття слова вражає навіть філологів. 
«Це не ті вірші, які читають на площах, це 
ті вірші, які ти читаєш, залишаючись сам 
на сам із книгою», зазначила під час пре-
зентації голова обласної організації На-
ціональної спілки письменників України 
Ганна Арсенич-Баран. «Ваша місія – зці-
лювати людей як лікар, і зцілювати душі 
як поет», зазначила директорка Черні-
гівської міської центральної бібліотечної 
системи Людмила Зіневич.

«Бурштиновий рай» – третя збірка Ліни 
Ланської. «Я дуже рада, що тут зібралися ті, 

хто цінує красу слова, – сказала поетка. – 
І я хочу, аби всі ми цінували те, що ми ма-
ємо сьогодні, бо, можливо, в цей час, як у 
нас тут свято, комусь у сусідньому будинку 
погано, комусь боляче, у когось горе». 

Ліна Ланська учасниця багатьох всеу-
країнських та міжнародних поетичних фес-
тивалів. На презентацію завітала дослід-
ниця творчості Ліни Ланської з Кропив-
ницького Ірина Небеленчук, поетка, кан-
дидат педагогічних наук, авторка шести 
поетичних збірок. 

Презентація супроводжувалася оригі-
нальними театрально-поетичними етюда-
ми та відеорядом.

Незабаром можна очікувати на на-
ступну презентацію, адже побачила світ 
нова збірка Ліни Ланської «Смарагдова 
скрижаль».

Літературно-мистецька 
галявина до Дня державно-
го прапора та Дня незалеж-
ності України пройшла на 
подвір’ї бібліотеки. Участь 
взяли всі бібліотеки міської 
системи. 

Чернігівські поети висту-
пили зі своїми віршами па-
тріотичної тематики. Музич-
ним дарунком стали пісні у 
виконанні студентки музич-
ного училища Марини Ан-
дряник. 

Велику програму підго-
тували чернігівські бібліоте-
карі для дітей. Організували 
майстер-класи. Діти робили 
квіти з паперу, створювали 
картини, плели патріотич-
ні браслети зі стрічок, вчи-

лися робити ляльки-мотан-
ки. Також учасники викла-
дали герб України з дитячих 
малюнків та збирали пазли 
«Мандруємо Україною».

На святі була представ-
лена виставка книг та пері-
одичних видань з фондів бі-
бліотеки та працював бук-
кросинг.

Свято з мистецьким акцентом

«Душу сховати у вірші…» 
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1 цифрової транс-
формації: Михайло Крячко 

(«СН»);
правової політики: Ірина Вене-

діктова («СН»);
правоохоронної діяльності: Де-

нис Монастирський («СН»);
транспорту та інфраструктури: 

Юрій Кисіль («СН»);
організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіо-
нального розвитку та містобудуван-
ня: Андрій Клочко («СН»);

нацбезпеки, оборони та розвід-
ки: Олександр Завітневич («СН»);

свободи слова: Нестор Шуфрич 
(«ОПЗЖ»);

соціальної політики та захисту 
прав ветеранів: Галина Третьякова 
(«СН»);

молоді та спорту: Андрій 
Кожем'якін («Батьківщина»);

регламенту, депутатської ети-
ки та організації роботи Верховної 
Ради: Сергій Кальченко («СН»).

Голова 
Верховної Ради 

Дмитро Разумков
За канди-

датуру голо-
ви президент-
ської партії 
«Слуга народу» 
проголосува-
ли 382 депу-
тати. 

Дмитро Олександрович Разумков 
народився 8 жовтня 1983 року у міс-
ті Бердичеві Житомирської області. У 
14 років переїхав до Києва. Закінчив 
Київський інститут міжнародних від-
носин за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини» та Національ-
ний університет державної податко-
вої служби за спеціальністю «Право-
знавство».

Працював у сфері політичного 
консультування, політтехнології та ви-
борів з 2006 року. У 2010—2014 ро-
ках працював з Сергієм Тігіпком. Ке-
рував власною консалтинговою ком-
панією Ukrainian Consulting Group.

Разумков очолив партію «Слуга 
народу» після призначення її колиш-
нього голови Івана Баканова 22 трав-
ня 2019 року заступником голови СБУ. 
Очолив виборчий список партії на 
парламентських виборах 2019 року. 

Дмитро Разумков є старшим си-
ном покійного першого помічника 
2-го президента України Леоніда Куч-
ми Олександра Разумкова. Мати Дми-
тра — Наталія Кудря, акторка, народ-
на артистка України.

Дмитро Разумков має рідного 
брата по батьку — Гліба, з яким жод-
ного разу не бачився. Гліб народився 
1998 року у цивільному шлюбі Олек-
сандра Разумкова з головним редак-
тором газети «Дзеркало тижня» Юлі-
єю Мостовою. Гліба всиновив Анато-
лій Гриценко, який побрався із Мосто-
вою 2003 року.

Дмитро Разумков одружений. 
Має двох дітей.

Віце-спікери Ради 
Руслан Стефанчук 

і Олена Кондратюк
Верховна Рада призначила пер-

шим заступником голови Руслана 
Стефанчука з фракції «Слуга народу», 
а заступником представницю «Бать-
ківщини» Олену Кондратюк.

С т е ф а н -
чук Руслан 
О л е к с і й о -
вич — док-
тор юридич-
них наук, про-
фесор, член-
кореспондент 
Національної 
академії правових наук України, за-
служений діяч науки і техніки України. 

Народився 29 жовтня 1975 року 
в Тернополі.

Вища освіта: спеціальність «Пра-
вознавство» — Хмельницький інсти-
тут регіонального управління та пра-
ва; спеціальність «Менеджмент ви-
робничої сфери» — Технологічний уні-
верситет Поділля.

До 2019 року займався виключ-
но науковою діяльністю, працював у 
Хмельницькому університеті управ-
ління та в Національній академії про-
куратури України. 

З 21 травня 2019 — радник пре-
зидента, представник президента у 
Верховній Раді. 

Кондратюк 
Олена Костян-
тинівна (нар. 17. 
11. 1970, Львів), 
нардеп VI, VII, VIII 
і IX скликань від 
партії «Батьків-
щина». 1993 — 
закінчила Львівський університет ім. 
Франка. Має ступінь кандидата істо-
ричних наук. Автор 91 законопроекту. 

Учасниця Революції гідності. З 
перших днів перебувала на Майдані, 
надаючи організаційну та матеріаль-
ну допомогу майданівцям, координу-
вала роботу прес- та інформаційного 
центрів штабу.

Чоловік — Олександр Богуцький, 
директор каналу ICTV.

Виховують доньку Юстину.

Прем'єр-міністр України 
Олексій Гончарук 
За кандидатуру проголосували 

290 народних депутатів.
«Опозиційна платформа - За жит-

тя», «Європейська солідарність», «Го-
лос» та «Батьківщина» кандидатуру 

Гончарука не 
підтримали.

Гончарук 
Олексій Ва-
л е р і й о в и ч 
(нар. 7. 07. 
1984, м. Го-
родня, Чер-
нігівська об-
ласть). Най-
м о л о д ш и й 

керівник уряду в історії сучасної 
України.

З 2001 по 2006 рік навчався в 
Інституті права ім. Володимира Ве-
ликого Міжрегіональної академії 
управління персоналом, отримавши 
кваліфікацію магістра права. Закін-
чив Академію державного управлін-
ня при президентові України. Випус-
кникАспен Інституту Київ, Києво-Мо-
гилянської бізнес-школи. Має на-
уковий ступінь доктора філософії в 
галузі права. Доцент кафедри фінан-
сового та банківського права Інсти-
туту права ім. Володимира Великого.

Працював молодшим юристом 
ТОВ «Городнянський завод продтова-
рів». 2005 — 2008 рр. — юристом в 
інвестиційній компанії PRIOR-Invest 
(Київ). З 2008 року — арбітражний 
керуючий, засновник і керівний парт-
нер юридичної фірми. Заступник ге-
нерального директора ТОВ «Перша 
Українська Індустріально-Інвестицій-
на Компанія».

Попередня посада — Заступник 
Керівника Офісу Президента України 
Володимира Зеленського.

Уряд — Кабінет 
міністрів України

Віце-прем’єр із питань євроінте-
грації – Дмитро Кулеба.

Віце-прем'єр, міністр цифрової 
трансформації – Михайло Федоров 

Міністри:
Кабінету міністрів – Дмитро Ду-

білет.
фінансів – Оксана Маркарова;
розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства – Тимофій 
Милованов;

інфраструктури – Владислав 
Криклій;

енергетики та захисту довкілля – 
Олексій Оржель;

оборони – Андрій Загороднюк;
внутрішніх справ – Арсен Аваков;
закордонних справ – Вадим 

Пристайко;
охорони здоров’я – Зоряна Ска-

лецька (Черненко);
освіти – Ганна Новосад;
юстиції – Денис Малюська;
розвитку громад і території – 

Альона Бабак;

соціальної політики – Юлія Соко-
ловська;

культури, молоді та спорту – Во-
лодимир Бородянський; 

ветеранів, тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо перемі-
щених осіб – Оксана Коляда.

Генеральний прокурор 
Руслан Рябошапка
Рябошапка, Руслан Георгійович 

(нар. 14. 10. 1976, смт. Зеленогір-
ське, Любашівський район, Одеська 
область).

У 1998 році закінчив приватний 
Міжнародний Соломонів університет. 
З 1998 по 2003 рік працював у Мініс-
терстві юстиції, з грудня 2003 по чер-
вень 2010 року очолював департа-
мент Міністерства. 

21 червня 2010 року призначений 
директором Бюро з питань антико-
рупційної політики Секретаріату Кабі-
нету Міністрів України. З лютого 2011 
по жовтень 2013 року - заступник ди-
ректора Департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України. З жовтня 
2013 по березень 2014 року — керів-
ник Департаменту у неурядовій органі-
зації «Transparency International Украї-
на». З 19 березня 2014 по 2019 рік - 
заступник міністра юстиції. 21 травня 
2019 року призначений заступником 
голови Офісу президента України Во-
лодимира Зеленського. 

Голова Служби безпеки 
України Іван Баканов

Іван Геннадійович Баканов 
(нар. 2. 05. 1974, Кривий Ріг, Дніпро-
петровська область). Друг дитинства 
Володимира Зеленського. Виросли 
в одному під'їзді, разом вчилися, а 
потім і працювали над «Кварталом». 
Освіта: КНЕУ ім. Гетьмана і Академія 
праці, соціальних відносин і туризму 
(2006). 

З 25 січня 2013 року є керівни-
ком ТОВ «Квартал 95», а з 27 груд-
ня 2013 — керівником ТОВ «Студія 
Квартал-95». 

З 2 грудня 2017 року до 27 травня 
2019 — голова партії «Слуга народу». 

22 травня 2019 року Указом Пре-
зидента Зеленського призначений 
першим заступником Голови Служби 
безпеки України. 

Міністр закордонних 
справ Вадим Пристайко

Пристайко Вадим Володимиро-
вич народився 20 лютого 1970 в міс-
ті Кілія на Одещині. Згодом родина 
переїхала до Києва. У 1994 закінчив 

з відзнакою Київський політехнічний 
інститут, спеціаліст з інформаційних 
технологій. У 1998 році здобув сту-
пінь магістра в Українській академії 
зовнішньої торгівлі. 

1994 — призначений на посаду 
в Міністерстві зовнішніх економіч-
них зв'язків і торгівлі. У 1997 перей-
шов на роботу до Міністерства закор-
донних справ. У 2000 призначений 
на посаду консула в Сіднеї, Австра-
лія. 2002 — перейшов на роботу до 
Управління з питань зовнішньої полі-
тики Адміністрації президента Украї-
ни. Від грудня 2004 р. радник з полі-
тичних питань Посольства України в 
Канаді. 2007 — заступник директора 
Департаменту МЗС.

З 2009 р. радник-посланник та 
заступника голови дипломатичної мі-
сії Посольства України в США.

8 листопада 2012 — 29 жов-
тня 2014 — Надзвичайний і Повно-
важний Посол України в Канаді. З 17 
грудня 2014 — заступник Міністра 
закордонних справ. 

7 липня 2017 призначений Гла-
вою місії України при НАТО.

З 22 травня 2019 р. — заступник 
глави адміністрації президента. 

Батько — Володимир Ілліч При-
стайко (1941—2008), генерал-лей-
тенант юстиції, заступник Голови СБУ 
(1996—2004).[

Міністр оборони 
Андрій Загороднюк

Андрій Павлович Загороднюк 
(нар. 5 грудня 1976 р.). 

Має диплом з відзнакою Ок-
сфордського університету (фінанси) і 
диплом права Київського національ-
ного університету.

З 2005 очолює компанію 
Discovery Drilling Equipment (Діскаве-
рі бурове устаткування). Історія цьо-
го бізнесу почалася з того, що він з 
партнерами викупив вмираючий за-
вод з виробництва бурових устано-
вок «Металіст» у Стрию і після залу-
чення інвестицій в $20 млн і півсотні 
західних фахівців вивів це підприєм-
ство на такий рівень, що їхні бурові 
установки стала купувати компанія 
British Petroleum.

З початком російської збройної 
агресії на Донбасі компанія постав-
ляла українським військам пічки і ма-
шини швидкої допомоги. 2015 р. очо-
лив проектний офіс реформ при Мі-
ністерстві Оборони України і перебу-
вав на цій посаді до 2017 року.

З 26 червня 2018 р. член Про-
ектного офісу реформ Міністерства 
оборони України.

З 9 липня 2019 р. член Наглядо-
вої ради Укроборонпрому.

Нова Рада стала

Звертаюсь до вас, 
народні депутати: да-
вайте більше працю-
вати, давайте голосу-
вати. Я вас дуже про-
шу, народ чекає. Мен-
ше СМСок, більше 
законів, будь ласка. 
Ми всі чекаємо!

Вітаю Верховну раду 9 скликання зі всту-
пом до повноважень і початком роботи. Це дій-
сно незвично бачити цю залу заповненою. Хо-
четься, щоб так було завжди, а не тільки коли 
фуршет з нагоди урочистого засідання. Пра-
цюйте і швидше буде фуршет.

Дорогі українці! Нещодавно минуло 100 
днів моєї президентської каденції. Було багато 
різних оцінок. Але повірте, найкритичнішу оцін-
ку я даю сам собі. 

Цей період можна назвати тихою прогулян-
кою у сутінках, з включеними фарами та на пер-
шій швидкості. Це правда. Я впевнений, що за-

раз країна нарешті зможе увімкнути 5-ту швид-
кість, і впевнено рухатися шляхом змін.

Я дуже радий, що у нас з'явився парламент, 
який готовий дійсно працювати. Не займати-
ся популізмом, не завалювати важливі рішен-
ня тисячами безглуздих поправок, а втілювати 
реальні реформи, на які втомилися вже чекати 
і громадяни України і весь цивілізований світ. 

Я щасливий, що найближчим часом 
з'явиться дієздатний та ефективний уряд, який 
представить програму дій до затвердження річ-
них інвестиційних програм міжнародних інвес-
торів. А отже Україна буде у фокусі їхньої уваги. 

Шановні депутати! Скажу вам відверто, ві-
тати вас було б певним злорадством. Рівень 
довіри до нового парламенту – величезний. А 
отже рівень відповідальності та очікувань ще 
більший. 

Перед вами цілий ряд викликів та завдань. 
Це і впровадження народовладдя, і довгоочіку-
ване зняття депутатської недоторканності, і за-
кон про імпічмент. 

Це дієва реформа правоохоронних органів 
та судової системи. Продовження реформ де-
централізації та євроінтеграції. 

Це лібералізація економіки, створення по-
тужного інвестиційного магніту для залучення 
іноземних інвестицій. 

Побудова цифрової держави в смартфоні, 
коли черги у держустановах та пекельна бюро-
кратія підуть наприкінці у минуле. 

Це подолання рейдерства, подолання мо-
нополії, подолання контрабанди. 

Здобуття реальної енергетичної незалеж-
ності, енергоефективності та вирішення про-
блем з тарифами. 

Розбудова промисловості, аграрного сек-
тору, інфраструктури, медицини. Покращення 
нашої освіти та відродження української науки.

І найголовніше – зміцнення національної 
безпеки і оборони, завершення війни на Дон-
басі та повернення анексованого Російською 
Федерацією Криму.

Усього цього очікує наше суспільство. І все 

це нам з вами належить зробити. 
Вже зараз точно зрозуміло: Рада цього скли-

кання увійде в історію. Питання одне – як саме.
Ви маєте усі шансі потрапити до підручини-

ки як парламент, який зробив неймовірне, який 
втілив усе, що не змогли зробили попередні 
28 років. Як парламент, де не було бійок, я вас 
дуже прошу, прогулів, я вас дуже прошу, кноп-
кодавства. Вся Україна вас дуже просить. Тіль-
ки конструктив та щоденна кропітка робота на 
благо українського народу.

Або. Або не дай Боже, ви увійдете в істо-
рію як парламент, який проіснував найменше 
– один рік. 

Фактично, це ваш, це ваш, це наш випробу-
вальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпус-
кати Верховну Раду не так страшно. Але я щиро 
вірю, це правда, від душі, від серця, я щиро вірю 
і я щиро сподіваюсь, що цього не станеться.

Давайте зробимо, як тут всі казали, всі де-
путати, всі партії, давайте зробимо це разом.

Дякую вам. Слава Україні!

Давайте працювати, більше законів!
Виступ у Верховній Раді президента України Володимира Зеленського
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Встановлено День пам’яті 
захисників України — 

29 серпня
Президент України Володимир Зе-

ленський своїм указом встановив щоріч-
не відзначення 29 серпня Дня пам’яті за-
хисників України. Дата вибрана тому, що у 
2014 році, на початку російської агресії на 
Донбасі саме того дня в Іловайському кот-
лі загинуло найбільше бійців за весь час 
війни.

Наприкінці серпня 2014 року україн-
ські війська вели наступ за звільнення 
тимчасово захоплених російськими вій-
ськовими і місцевими сепаратистами те-
риторій Донбасу. Деякі наші підрозділи 
потрапили в оточення під містом Іловай-
ськом Донецької області. Тоді, всупереч 
домовленостям, бойовики обстріляли ко-
ридор, яким мали виходити українські бій-
ці. За офіційними даними, навколо Іловай-
ська і в самому місті загинули 366 україн-
ських бійців, ще 429 дістали поранення, 
300 потрапили в полон, 84 досі вважають-
ся зниклими безвісти. 

Рада схвалила у першому 
читанні скасування 

недоторканності депутатів
Верховна Рада на першому ж засідан-

ні 29 серпня у першому читанні підтрима-
ла законопроект про скасування недотор-
канності народних депутатів.

Оскільки ним вносяться зміни в Кон-
ституцію, потрібно було не менш як дві тре-
тини голосів депутатів Ради, тобто мінімум 
300. За законопроект проголосували 363 
обранці

У проекті пропонується вилучити з 80 
статті Конституції два абзаци про те, що 
депутатам гарантується недоторканність і 
без згоди Верховної Ради їх не можна при-
тягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо закон буде ухвалений остаточно, 
недоторканність має бути скасована уже з 
1 січня 2020 року.

Президент Володимир 
Зеленський вніс у Раду 

чергові важливі 
й невідкладні законопроекти

Зменшити кількість депутатів 
і ввести обов’язкове знання ними 

державної української мови
Володимир Зеленський пропонує 

зменшити склад Верховної Ради до 300 
народних депутатів і запровадити суто 
пропорційну виборчу систему.

Про це йдеться у законопроекті і із за-
пропонованими змінами до Конституції, 
внесеному в парламент главою держави і 
визначеному ним як невідкладний.

Також Зеленський пропонує запрова-
дити такий виборчий ценз, як володіння 
державною мовою:

«Народним депутатом України може 
бути громадянин України, який на день 
виборів досяг двадцяти одного року, має 
право голосу, постійно проживає в Украї-
ні не менше останніх п'яти років і володіє 
державною мовою».

Забирати мандати 
за прогули і кнопкодавство

Президент вніс до парламенту як не-
відкладний проект закону про внесення 
змін до статті 81 Конституції щодо додат-
кових підстав дострокового припинення 
повноважень народного депутата України. 

Пропонується парламенту припиняти 
достроково повноваження депутатів у ви-
падках:

Неособистого голосування народного 
обранця в парламенті за встановлення та-
кого факту судом. 

Відсутності без поважних причин на 
третині пленарних засідань Ради або ко-
мітетів парламенту впродовж однієї сесії. 
У такому випадку його повноваження при-
пиняє Верховний суд.

Кожен мій ранок починаєть-
ся з sms-повідомлення.

Це sms від Генерального 
штабу. За минулу добу обстрі-
лів – сім, втрат – дві. Цифри мо-
жуть бути різними, але тільки 
одна робить ранок добрим. Це 
– нуль. Обстрілів – нуль. Втрат 
– нуль.

І давайте для початку по-
дякуємо тим, завдяки кому ми 
можемо сьогодні бути тут, під 
яскравим сонцем і чистим бла-
китним небом. І щоб ці оплес-
ки почули наші захисники, які 
зараз боронять Україну на схо-
ді. Завдяки вам ми відзначаємо 
сьогодні 28-му річницю дня про-
голошення Незалежності.

Хоча не зовсім правильно 
казати, що Україні – 28. Адже 
до 91-го року ми встигли чима-
ло. Відбулося хрещення Київ-
ської Русі, Іван Федоров видав у 
Львові «Апостол», засновано Ки-
єво-Могилянську академію, ко-
заки на чолі з Богданом Хмель-
ницьким та Іваном Сірком підко-
рили фортецю Дюнкерк, на світ 
з’явилася Конституція Пилипа 
Орлика. Україна була однією із 
засновниць ООН, а Сергій Ко-
рольов зробив вагомий внесок 
у підкорення космосу людством. 
Це – лише декілька важливих 
подій яскравої історії нашої ба-
гатовікової та, водночас, моло-
дої країни.

Ну а сьогодні ми відзнача-
ємо, мабуть, найважливіший 
день у житті держави. День, 
коли вона здобула незалеж-
ність.

Сьогодні вже сформувало-
ся ціле покоління, народжене 
в незалежній Україні. Для них 
це нормальний стан речей. Для 
них не може бути по-іншому. І це 
прекрасно. Бо це покоління – 
наша ментальна опора. Опора 
свободи, демократії та розви-
тку. Вони мислять інакше, вони 
думають сучасно, а значить – 
Україна рухатиметься тільки 
вперед.

Разом з тим, ми з вами не 
повинні забувати, що Незалеж-
ність не з’явилася за помахом 
чарівної палички. Активна бо-
ротьба за неї почалася понад 
100 років тому. Тривала вона і в 
часи Радянського Союзу. Мико-
ла Руденко, Василь Стус, Петро 
Григоренко, В’ячеслав Чорно-
віл, Левко Лук’яненко, учасни-
ки Революції на граніті. Це не-
повний список тих, хто боров-
ся за здобуття Незалежності. 
Хтось – ціною власної свободи, 
а хтось – ціною власного жит-

тя. Заради цього одного дня. 24 
серпня 1991 року. І цей день був 
неминучим. Бо, як казав Левко 
Лук’яненко, прагнення до неза-
лежності закладене у нашому 
генетичному коді.

Минуло 28 років. 28 різних 
років. Непростих, буремних, 
тернистих, але – наших спіль-
них. І всі ці роки ми пережили 
разом. Усією країною.

Усією країною ми тягнули 
кравчучки, нарізали купони та 
дивились, як «Багаті теж пла-
чуть». Усією країною мали вау-
чери, ходили в «мальвінах», а ті, 
кому пощастило, – з пейджера-
ми.

Усією країною стрибали 
на рекордну висоту – 6 метрів 
14 сантиметрів. Першими пе-
репливали басейни Сіднею та 
Афін, плакали на олімпійському 
п’єдесталі в Атланті, коли вгору 
піднімався український прапор.

Усією країною змушували 
тремтіти грандів європейського 
футболу. Коли Лужний зі Льво-
ва отримував пас від Головка 
з Херсона, віддавав на Ребро-
ва з Горлівки, а той – на кияни-
на Шевченка… Тоді «гол» лунало 
від Ужгорода до Луганська.

Усією країною, від Донецька 
до Карпат, ми летіли до зірок ра-
зом з Леонідом Каденюком і ра-
діли, коли у відкритому космосі 
вперше в історії пролунало «Ще 
не вмерла…»

Усією країною стояли в чер-
зі у перший Макдональдз та слу-
хали «Танець пінгвіна» від Кузь-
ми. Чекали армагеддону з на-
станням 2000 року та раділи на 
ранок, що його пережили.

Усією країною ми підкори-
ли Європу «Дикими танцями» та 
відстояли демократичний вибір 
у 2004-му. Усією країною моли-
лися за моряків «Фаїни» у полоні 
сомалійських піратів та плакали 
за гірниками на шахті Засядька.

Усією країною тішилися, 
коли на когось падав вінок.

Намагалися встигнути до 
Євро-2012 та усією країною не 
розуміли: як можна було не по-
бачити гол у ворота Англії?

Це були різні роки. Непрості, 
але тепер, озираючись назад, 
можна сказати, що до певного 
моменту – безтурботні. Адже 
потім настав 2014 рік.

 Спочатку всією країною ми 
довели, що маємо гідність. Не 
побоялися водометів і кийків. 
А дехто не побоявся і снайпер-
ських куль.

Тоді всією країною ми дізна-
лися, що Сотня може бути Не-

бесною.
А згодом на нашу землю 

прийшла війна. Яку ми зустріли 
всією країною.

І тут «усією країною» – це 
вже не просто художній прийом. 
Бо ми – у прямому сенсі слова – 
всією країною збирали на бро-
нежилети, медикаменти, тепло-
візори.

Усією країною, в Інтернеті та 
біля телеекранів, були прикуті 
до новин зі сходу. Новин, де ре-
шта слів втрачала сенс, а перед 
очима були тільки назви насе-
лених пунктів та кількість заги-
блих героїв.

Як це не парадоксально, 
але тоді ми народилися вдру-
ге. Як країна та як суспільство. 
Об’єднались і згуртувалися. 
Згадали це забуте відчуття – 
коли ти пишаєшся своєю Бать-
ківщиною. Саме тому сьогодні 
тут зібралася гордість України! 
У першу чергу – це наші воїни. 
Ті, хто захищав, і ті, хто зараз 
захищає нашу землю. Це роди-
ни військових. Ті, хто втратив 
сина, батька, чоловіка чи брата. 
Це волонтери. Ті, хто допомагає, 
інколи віддаючи останнє. Тут та-
кож ті, хто навчає, і ті, хто рятує 
життя щодня. Ті, хто на спортив-
них аренах світу прославляє 
Україну. Наш науковий і творчий 
потенціал. І, звичайно, – наше 
майбутнє – наші діти. Ці люди – 
не просто учасники Ходи Гіднос-
ті. Це наші тисячі причин любити 
Україну.

Знаєте, колись мене запи-
тали: а за що ти любиш Україну? 
Дивне питання. А за що ти лю-
биш свою маму? Вона тебе на-
родила, виховала, підняла на 
ноги. Я люблю Україну, бо я тут 
народився, я люблю наш прапор 
і радію, коли він переможно ма-
йорить. Я люблю наш гімн, бо це 
– наш найголовніший хіт! Бо яку 
ще пісню так знає і так співає 
кожен з нас?

Я люблю нашу землю, бо ко-
жен куточок України – це вели-
ка сім’я.

І для тих, хто не розуміє сьо-
годнішній біль українців, я пояс-
ню дуже доступною мовою.

Уявіть, що, наприклад, сусід 
відібрав у вас двох дітей. Першу 
дитину – просто викрав. Їй ви-
дали нове свідоцтво про наро-
дження. А потім кажуть: та ми 
не забирали вашу дитину. Вона 
сама захотіла жити з нами. Ну і 
що, що під дулом автоматів? Це 
її бажання. І взагалі – хто вам 
сказав, що це – ваша дитина? 
Вона споконвіку була нашою. Ви 

не хвилюйтесь, їй тут буде кра-
ще, у нас прекрасний притулок 
біля моря, під сонечком.

І ось пройшло п'ять років. І 
ті, хто був так занепокоєний, ка-
жуть: та, наче, все нормально. 
Дитина за вами вже не плаче. І 
взагалі – не сильно вона на вас 
і схожа. Чому вони так кажуть? 
Тому що це – не їхня дитина.

А другу вашу дитину закри-
ли в дитячій кімнаті. І поставили 
озброєну охорону. Вам кажуть – 
яка охорона? Там нікого немає. І 
ви чуєте, як ось тут поруч, за сті-
ною, ваша дитина плаче, але не 
можете туди зайти.

Кожного дня у кожного з 
нас розривається серце. І будь-
які перемоги чи здобутки не-
повноцінні, адже наша родина 
неповна. Та настане день, і ми 
обов’язково зберемося разом. 
Бо голос рідної крові переможе!

Дорогі українці! Ми різні. 
Але єдині. Мусимо бути єдині, бо 
тільки тоді – ми сильні. Зрозу-
міти, що розраховувати маємо 
тільки на себе. Не сваритися че-
рез минуле, а об’єднатися зара-
ди майбутнього. Україномовні 
та русскоговорящие, незалеж-
но від віку, статі, віросповідання 
– бути єдиним народом. Не на 
плакатах, не в гаслах, а ось тут. 
У кожного в серці. Ми повинні 
рухатися вперед, разом будува-
ти країну, разом робити немож-
ливе і кожного ранку казати 
собі: «Я українець. І я можу все!»

Наша земля – неповторна, 
чарівна, незламна, неймовір-
на, дивовижна, казкова, чудес-
на, прекрасна. Якби не наша 
Батьківщина, людство могло б і 
не знати цих слів. Адже всі вони 
були створені для того, щоб опи-
сати Україну.

І сьогодні вона відзначає 
28-му річницю Незалежності. 
За ці роки ми зробили найголо-
вніше. Ми їх примножили. Збе-
регли незалежність і свободу.

І бережемо сьогодні. Хтось – 
ціною власної свободи, а хтось 
– ціною власного життя.

У цей важливий день ми ві-
римо, що в українському кален-
дарі скоро з’явиться інша, не 
менш знакова дата. Конкретне 
число і місяць – неважливі.

Бо це буде день, коли наста-
не мир.

І мій ранок починатиметься 
з sms-повідомлення: за минулу 
добу в Україні народилося 1000 
хлопчиків та 1001 дівчинка.

З днем народження, 
Україно!

Слава Україні!

Президенти 
під час святкування 
Дня Незалежності 

України 
П'ять президентів України вперше сфотографу-

валися разом під час прийому до Дня Незалежності 
у Маріїнському палаці.

На фото (в порядку президентства): Леонід Крав-
чук (президент 1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), 
Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-
2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський. 

 Фото: Соня Кошкіна, видання «Лівий берег».

Виступ президента України Володимира 
Зеленського під час урочистостей 

на Майдані з нагоди Дня Незалежності 
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Ліга чемпіонів: 

суперники «Шахтаря»
Визначилися учасники групових 

турнірів обох єврокубків — Ліги чем-
піонів і Ліги Європи.

В основному турнірі нового сезону 
Ліги чемпіонів 2019 — 2020 років зно-
ву грають 32 команди, розбиті на 8 груп. 
Одні потрапили туди без відбору, за кво-
тами, встановленими для різних країн 
(від більш сильних чемпіонатів потрапляє 
більше команд), інші мали пройти раунди 
відборів — стикових матчів. 

Україна має по квоті одне місце — для 
чемпіона попереднього чемпіонату. Вже не 
перший сезон ним є донецький «Шахтар». 
Друга команда нашого чемпіонату має гра-
ти у відборі. На жаль, київське «Динамо» 
його не пройшло: в останньому раунді за 
сумою двох матчів поступилося «Брюгге» з 
Бельгії. Відтак, кияни «перекочували» в дру-
гий за рангом турнір — Лігу Європи. 

А в Лізі чемпіонів жеребкування гру-
пового турніру пройшло 29 серпня в Мо-
нако, Франція. Команди «сіяли», тобто 
розділяли по «кошиках», від сильнішого 
першого до четвертого. Щоб однакові за 
рейтингами, місцями в національних чем-
піонатах клуби не зустрілися між собою 
вже у групах. «Шахтар» був у третьому ко-
шику. Він потрапив у групу «С». 

Ось склади груп.
A: ПСЖ (Франція), Реал (Іспанія), Брюг-

ге (Бельгія), Галатасарай (Туреччина).
B: Баварія (Німеччина), Тоттенгем (Ан-

глія), Олімпіакос (Греція), Црвена Звєзда 
(Сербія).

C: Манчестер Сіті (Англія), Шахтар 
(Україна), Динамо (Хорватія), Аталанта 
(Італія).

D: Ювентус (Італія), Атлетико (Іспанія), 
Байєр (Німеччина), Локомотив (Росія).

E: Ліверпуль (Англія), Наполі (Італія), 
Зальцбург (Австрія), Генк (Бельгія.

F: Барселона (Іспанія), Боруссія Дорт-
мунд (Німеччина), Інтер (Італія), Славія (Чехія).

G: Зеніт (Росія), Бенфіка (Португалія), 
Ліон (Франція), РБ Лейпциг (Німеччина).

H: Челсі (Англія), Аякс (Нідерланди), 
Валенсія (Іспанія), Лілль (Франція).

Як бачимо, тут гранди європейського 
футболу, завсідники Ліги і неодноразові 
її переможці. В тому числі останньої — ді-
ючий клубний чемпіон континенту «Лівер-
пуль». По 4 комади мають Англія, Іспанія, 
Італія, Німеччина. 3 — Франція. 

Матчі в групах пройдуть у два кола, 
кожна команда двічі зустрінеться з ін-
шою. Дві кращі команди групи проходять 
у одну восьму фіналу, де вже підуть матчі 
з вибуванням.

Перші матчі групового етапу — 17-18 
вересня. Фінал – 30 травня 2020 року в 
Стамбулі, Туреччина. 

Ліга Європи: суперники 
«Динамо» та «Олександрії» 

Крім киян, у груповий турнір Ліги Єв-
ропи напряму потрапила «Олександрія» 
— третій призер минулого чемпіонату 
країни. А от дві наступні команди того 
турніру — «Зоря» і «Маріуполь» — не про-
йшли сито відбірних раундів. 

В цьому турнірі 12 груп по 4 команди. 
В групах матчі теж у два кола. Але крім 
двох переможців груп, в етап плей-офф 
пройдуть і ще 8 кращих команд з тих, що 
зайняли треті місця. Бо тут гратимуть 32 
команди, і етап почнеться з одної шіст-
надцятої фіналу. Так що шанси у наших 
непогані. Ось наші групи: 

Група В: Динамо, Копенгаген (Данія), 
Мальме (Швеція), Лугано (Швецарія. 

Група І: Олександрія, Вольфсбург 
(Німеччина), Гент (Бельгія), Сент-Етьєн 
(Франція) .

Перші матчі групового етапу ЛЄ про-
йдуть 19 вересня.

Суперники у наших команд цілком їм 
під силу. Бо в інших групах гратимуть не-
одноразовий переможець Ліги іспанська 
Севілья, англійські Арсенал і Манчестер 
Юнайтед, італійські Рома і Лаціо. То ж 
якщо наші вийдуть з груп, суперники бу-
дуть серйозніші. 

Президент Польщі Анджей Дуда: 
«Друга світова війна тривала для 
Польщі фактично до 1989 року»

Глава Польщі нагадав про агресію Росії проти 
України та Грузії: Європа має рішуче реагувати.

Президент Польщі Анджей Дуда під час урочистої 
промови на відзначенні 80-річчя Другої світової війни 
нагадав про продовження нацистської окупації ра-
дянською та порівняв дії СРСР із нинішньою Росією. 
Пряма мова президента:

«Можна сказати, що в деякому сенсі Друга світо-
ва війна в контексті її політичних наслідків тривала до 
1989 року. Як можна говорити про перемогу, коли ти 
не живеш у справді суверенній країні».

«Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році. До цього 
дня тривають окупація, військовополонені та прово-
кації. Ми маємо бути рішучими. Це наша відповідаль-
ність перед суспільствами Європи та світу за те, що ні-
коли більше не буде збройної агресії».

Дуда закликав зберегти санкції проти РФ і заявив, 
що сучасна Європа має рішуче реагувати на агресію 
одних країн проти інших, адже замирення агресора 
може призвести до ще гірших наслідків. 

Президент Польщі додав, що якби перед війною 
західний світ активно і рішуче відповідав на агресив-
ні дії Гітлера – аншлюс Австрії, окупацію Чехословач-
чини, то драми Другої світової війни, можливо, ніколи 
б не сталося.

Президент Німеччини вибачився 
перед Польщею

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 
попросив вибачення у Польщі за події Другої світової 
війни під час церемонії 1 вересня у польському міс-
ті Велюнь, на яке 80 років тому впали перші німець-
кі бомби.

«Я схиляю голову перед жертвами нападу на Ве-
люнь. Схиляю голову перед польськими жертвами ти-
ранії Німеччини. І прошу пробачення. Саме німці вчи-
нили злочин проти людства в Польщі… Ми ніколи не 
забудемо. Ми хочемо пам’ятати і будемо пам’ятати», 
сказав Штайнмаєр.

Глава держави пропонує 
щотижня звільняти 

нечесних судей
Про це глава держави за-

явив під час зустрічі з керів-
ництвом Верховної Ради, Ка-
бінету міністрів та правоохо-
ронних органів 2 вересня в 
Києві.

Він зазначив, що парла-
мент ще не прийняв зако-
нопроект щодо запобіган-
ня блокуванню роботи Ан-
тикорупційного суду над-
мірною кількістю справ: «Я 
дуже сподіваюся, що це він 
зробить в найближчі дні». За 
словами президента, укра-
їнське суспільство вимагає 
від Антикорупційного суду 
швидкого і якісного розгля-
ду справ, що стосуються топ-
корупціонерів.

«Велика частина еконо-
мічних невдач в нашій держа-
ві – теж на совісті нечесних 
суддів», сказав президент і 
зазначив, що «через слабку 
судову реформу ми не отри-
мали перезавантаження су-
дової влади і її оновлення».

«Навпаки, попередня вла-
да робила все, щоб судді за-
лежали тільки від неї. Тільки 
рішучими заходами можна 
змусити виконувати закон. 
Такими рішучими заходами є 
щотижневі позбавлення суд-
дівських мантій недостойних 
високого звання суддів», за-

значив президент і додав, що 
очищення повинно стосува-
тися всіх і перш всього суддів 
вищих інстанцій.

Він також зазначив, що до 
нового року повинні бути за-
повнені ще більше 200 ва-
кансій: «Але це повинна ро-
бити вже нова Вища квалі-
фікаційна комісія суддів, яка 
буде перезапущено найближ-
чим часом, згідно з пода-
ним мною законопроектом у 
Раду».

Афери в «Укроборонпромі», 
злочини проти дітей, 

незаконні вирубування 
лісів і видобуток корисних 

копалин — пріоритетні 
напрями для силовиків

На цій же нараді прези-
дент Володимир Зеленський 
назвав основні завданні у бо-
ротьбі із злочинністю.

Пріоритетними є зловжи-
вання у держпідприємстві 
«Укроборонпром», злочини 
проти неповнолітніх та бурш-
тинова мафія.

Також Зеленський очікує 
від Державного бюро роз-
слідувань, Служби безпеки 
України та Нацполіції допо-
відь щодо боротьби з неза-
конним вирубуванням лісів та 
видобутком корисних копа-
лин, які належать усім грома-
дянам.

Глава держави зазначив, 
що три місяці тому зустрічав-
ся з керівниками Спеціальної 
антикорупційної прокуратурі 
та Національного антикоруп-
ційного бюро і тепер хоче по-
чути про результати роботи у 
відомствах щодо пересліду-
вання топ-корупціонерів.

Зеленський виділив необ-
хідність розслідування вбив-
ства п’ятирічного Кирила Тля-
вова у Переяславі-Хмель-
ницькому, пожеж у готелі «То-
кіо Стар» та дитячому таборі 
«Вікторія».

Урізати фінансування 
партій з бюджету

Законопроектом, пода-
ним у Раду, Зеленський про-
понує зменшити витрати з 
бюджету держави на фінан-
сування політичних партій. 
Раніше таке фінансування 
виділялося лише партіям, які 
подолали на парламентських 
виборах бар̀ єр у 5 %. Попе-
редня влада доповнила це 
положення фінансуванням і 
партій, які отримали менше 
— від 2 %. Зеленський про-
понує Раді скасувати таке ви-
трачання державних коштів і 
залишити його лише для пар-
тій, які набрали на виборах 
не менш як 5 % голосів ви-
борців. 

Та й для цих партій прези-
дент пропонує зменшити фі-

нансування удвічі. Тобто ви-
діляти лише 0,01 розміру мі-
німальної заробітної пла-
ти, помноженої на загальну 
кількість виборців, які взяли 
участь в голосуванні за пар-
тії на останніх виборах. За-
раз цей коефіцієнт становить 
0,02.

Фінансування партій з бю-
джету, введене кілька років 
тому, і так викликає неодноз-
начні оцінки в суспільстві. 

Продовжити термін 
розмитнення «євроблях»

Президент вніс до Ради 
законопроект, яким пропо-
нує відтермінувати застосу-
вання штрафів за не розмит-
нені авто іноземного вироб-
ництва, ввезені в Україну.

22 серпня завершився 
термін, протягом якого влас-
ники авто з іноземною реє-
страцією мали можливість 
законно їх розмитнити і заре-
єструвати. За найскромніши-
ми оцінками, в Україні зали-
шається понад 300 тис таких 
транспортних засобів.

Законопроектом пропо-
нується продовжити термін 
розмитнення до кінця року. 
А за цей час парламент ухва-
лить новий закон про роз-
митнення, з нормальними, а 
не дикунськими тарифами, 
«протягнутими» попередньою 
владою через парламент. 

Нові ініціативи президента Зеленського

80 років від 
початку Другої 
світової війни
Вона почалася 1 вересня 

1939 року нападом Німеччини на 
Польщу. Руки німецьким фашис-
там розв’язав щойно укладений 
альянс з комуністичним Радян-
ським Союзом, правонаступни-
цею якого стала Російська Феде-
рація.

Буквально за кілька днів до 
початку найкривавішої війни в 
історії людства, 23 серпня в Мо-
скві СРСР і Німеччина підписа-
ли таємну Угоду про співпрацю, 
відому як Пакт Молотова-Ріб-
бентропа, міністрів закордонних 
справ країн. Ним фактично було 
заплановано поділ Європи, поча-
ток якому мала покласти ліквіда-
ція Польської республіки. 

І вже 17 вересня СРСР також 
увів свої війська на територію 
Польщі, яка ще чинила опір Ні-
меччині, в східні її воєводства, а 
це були і західноукраїнські зем-
лі, які за підсумками Першої сві-
тової війни у міжвоєнне два-
дцятиліття перебували у складі 
Польщі.

…Менш як через два роки, за 
які у криваву війну на всіх кон-
тинентах було втягнуто десятки 
країн, нацистська Німеччина і 
комуністичний Радянський Союз 
почнуть 4-річну війну між собою, 
що стала частиною Другої світо-
вої війни. 

Україна опинилася в епіцен-
трі кривавого протистояння двох 
тоталітарних режимів, оскільки 
не мала власної незалежної дер-
жави.

У Варшаві пройшли 
заходи до річниці 

початку Другої 
світової війни

Основна акція пройшла в цен-
трі Варшави на площі Пілсудсько-
го. Участь взяли 250 іноземних 
гостей, серед яких близько 20 
глав держав, зокрема і президент 
України Володимир Зеленський.

Пройшов військовий церемо-
ніал, урочиста зміна варти біля 
Могили Невідомого солдата. Ви-
ступили президенти Польщі та Ні-
меччини Анджей Дуда і Франк-
Вальтер Штайнмаєр та віце-пре-
зидент США Майк Пенс.

Загалом, у меморіальних за-
ходах взяли участь 40 офіційних 
делегацій. Канцелярія президен-
та Польщі запросила союзників 
Польщі по ЄС і НАТО, керівників 
міжнародних організацій, а також 
лідерів країн Східного партнер-
ства.

Водночас, на меморіальні за-
ходи не було запрошено прези-
дента РФ Володимира Путіна. І 
не лише через те, що Польща ба-
жала відзначити цю річницю «в 
колі Євросоюзу і НАТО», як було 
зазначено владою. Безумовно, 
основною причиною стало те, що 
Росія — правонаступник СРСР. А 
саме Радянський Союз спільно з 
Німеччиною розшматував у 1939 
році Польську державу і окупу-
вав її. А потім ця комуно-радян-
ська фактична окупація тривала 
ще 40 років у форматі так звано-
го «соціалістичного табору». Аж 
до відновлення у 1989 році дій-
сно незалежної і демократичної 
Польщі. 
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Спікер Сейму пішов 
у відставку після 

скандалу з перельотами
Голова Сейму Польщі Марек Кухцінський пішов у від-

ставку у результаті скандалу довкола його приватних пе-
рельотів на урядовому літаку. Кухцінський — один з про-
відних членів партії влади «Право і справедливість».

Польські ЗМІ та опозиційна партія «Громадянська 
платформа» встановили, що від березня 2018 року до 
липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими 
літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, 
центром Підкарпатського воєводства, містом на пів-
денному сході Польщі, де він мешкає.

Стверджується, що Кухцінський понад 100 разів 
використав урядовий літак для приватних польотів, 
іноді разом із родиною та деякими членами партії вла-
ди. Вартість рейсів спікера Сейму загалом коштувала 
польським платникам податків 4 мільйони злотих (928 
тисяч євро).

Скандал з Кухцінським створив проблему для пар-
тії влади напередодні парламентських виборів цієї 
осені.

Більшає польсько-
українських шлюбів

Торік у Польщі зареєстрували 1338 польсько-укра-
їнських шлюбів. У 80 відсотках випадків це союз поль-
ського чоловіка з українкою. У 2018 році кількість та-
ких сімейних союзів стала рекордною. 2016 року їх було 
782, а 2011-го – 298. Також зростає число дітей, яких у 
Польщі народили українки, – протягом 2018 року на світ 
з’явилося понад 2,1 тисячі таких малюків. 

За польськими даними, в країні працює близько 
1,2 млн громадян України. Чимало з них залишається і 
створює сім’ю в Польщі. 

Найактивніше скуповують 
нерухомість українці 

Польські помешкання – одні з найдешевших у Єв-
ропі.

Попри невисоку ціну, їхній стандарт не поступаєть-
ся якості за західним кордоном, а тому не дивує факт, 
що для іноземців Польща є привабливою з погляду ін-
вестицій, а також як місце для життя.

За даними Міністерства внутрішніх справ і адміні-
страції, торік іноземці придбали у Польщі 7043 помеш-
кань загальною площею 426,2 тис. квадратних метрів. 
Це на 43% більше нерухомості і на 40 відсотків більше 
площі, ніж двома роками раніше.

Від 2016 року найактивнішими іноземцями на 
польському ринку нерухомості є громадяни України. 
Торік вони придбали у Польщі 110 тис. квадратних ме-
трів, у понад двічі більше, ніж у 2017 році.

Наступні за українцями – громадяни Німеччини, 
які купили у Польщі 64 тис. квадратних метри, однак у 
цьому випадку це, здебільшого, приміщення під орен-
ду, а також офіси. Охоче польську нерухомість купують 
також британці, білоруси та французи.

Здрастуй, школо!
Нове в українській освіті

Форма не обов’язкова. Президент 
Володимир Зеленський у червні ска-
сував указ глави держави ще від 1995 
року про обов’язкову шкільну форму.

Немає щеплень – немає школи. З 
2019 року в школи і дитячі сади не допус-
тять дітей, у яких не буде обов’язкових 
щеплень, затверджених Міністерством 
охорони здоров̀ я. Якщо батьки відмов-
ляються робити щеплення дітям, вони 
можуть написати заяву на навчання за 
індивідуальним графіком або дистанцій-
но.

Світловідбиваючі жилети. Для учнів 
молодших класів стали обов’язковими 
світловідбиваючі жилети. Вони будуть 
індивідуальними і безкоштовними. Жи-
лети діти носитимуть в темний час доби 
по дорозі в школу і додому.

Учнівський е-квиток. Столичні шко-
лярі зможуть оформити електронні 
учнівські квитки для проїзду в громад-
ському транспорті. Це дасть ще одну пе-
ревагу – за допомогою спеціального до-
датка батьки зможуть відстежити пере-
міщення дитини містом.

Заборона на оголошення оцінок. 
Педагог може загальними фразами оці-
нити відповідь учня, але оцінку в балах 
у щоденник він зможе поставити на пе-
рерві або після уроків в індивідуальному 
порядку.

Можна обирати форму навчання. 
Школярі, які змушені пропускати уроки 
через хворобу, зможуть навчатися за 
спеціальним навчальним планом, роз-
робленим вчителем.

Не тільки вчителі зможуть прово-
дити уроки. Окремі дисципліни зможуть 
проводити гуртки або інші організації. 
Такі заходи деякою мірою зможуть ви-
рішити проблему нестачі профільних пе-
дагогів.

«Ні» дошкам пошани. Відмінники у 
навчанні не зможуть побачити свої фото 
на стенді, адже всі діти різні, і здібності у 
них також різні.

В Україні запрацювала 
Національна комісія 

з реабілітації
В Києві відбулося перше засідання 

Національної комісії з реабілітації, яка 
надає статус реабілітованих особам, 
постраждалим від політичних репресій 
комуністичного, тоталітарного режиму 
СРСР.

Завершується створення таких комі-
сій в областях. Ці комісії вже надіслали 
на розгляд Національної комісії перші 
обґрунтовані пропозиції щодо реабілі-
тації. На перше засідання було винесе-
но 51 справу, проте це лише початок, і 
таких справ у регіональних комісіях ще 
сотні.

Під час першого засідання Головою 
Національної комісії обрано автора (та 
співавтора) біля 30 книг на тему політич-
них репресій, редактора серії «Реабілі-
товані історією», вченого секретаря від-
ділу Інституту історії України НАНУ Рома-
на Подкура.

Також за результатами добору кан-
дидатур, до Національної комісії уві-
йшли представники УІНП, Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини, 
Міністерства внутрішніх справ, Галузе-
вого державного архіву СБУ, Генпроку-
ратури, «Центру досліджень визволь-
ного руху», громадських організацій 
«Одеський меморіал», «Київське товари-
ство політв’язнів та репресованих».

У травні 2018 року вступив у дію За-
кон України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення процедури реабілітації 
жертв репресій комуністичного тоталі-
тарного режиму 1917-1991 років».

Попередній закон «Про реабіліта-
цію жертв політичних репресій на Украї-
ні», який було ухвалено ще в Радянській 
Україні, не враховував прав людей, які 
постраждали через несправедливе за-
судження за політичними, класовими, 
соціальними та релігійними мотивами.

Операція «Вісла» — важливий 
розділ польсько-української істо-
рії. Це болісна, вразлива і складна 
проблема. Її досліджували і про-
довжують досліджувати науков-
ці, журналісти, політики Вони шу-
кають, між іншим, відповіді на пи-
тання, чому застосовано загальну, 
колективну відповідальність сто-
совно майже 150 тисяч польських 
громадян української національ-
ності, навіть дітей та людей по-
хилого віку. Зроблено з них убив-

ців, мародерів і ворогів народної 
Польщі. 

Книга Кристофора Потача-
ли «Залишилося тільки каміння» 
показує різні відтінки військово-
збройного польсько-українського 
конфлікту на теренах Речі Поспо-
литої. Автор використав не тіль-
ки інтригуючі, важливі докумен-
ти, але й опитував людей, які осо-
бисто пережили це лихо. Поляки 
і українці, близькі і давні сусіди, 
співробітники міліції, служби без-
пеки та військові розповідали, 
яким було їхнє життя, які пробле-
ми та непрості рішення виникали 
перед ними. Ці відносини відтво-
рюють, якими насправді були по-
дії тих днів, і є доказом та свідчен-
ням братовбивчої війни, під час 
якої жодна зі сторін не мала «чис-
тих рук». 

Операція «Вісла» не закінчила-
ся переселенням українців та мі-
шаних сімей на Повернені Землі 
(Ziemie Odzyskane). Вона досі три-
ває у наших душах, пам’яті, та пе-
реказах з покоління в покоління. 

Ця спільна пам’ять поляків 
та українців досі трактується по-
різному, досі існують недовіра, 
претензії, які не дають можливості 
вибачитися один перед одним. Але 

надія на нове братерство є і вона 
не погасне. 

Формат книги 135 мм x 206 
мм, кількість сторінок 336, тверда 
обкладинка.

Кристофор Потачала – журна-
ліст, репортер, друкується у місце-
вих і загальнонаціональних видав-
ництвах. До цього часу було вида-
но: «КSU – rejestracja buntu» («КСУ 
– реєстрація бунту»), «Bieszczady 
w PRL-u» («Бескиди в ПНР» (три 
томи); «To nie jest miejsce do zycia. 
Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu 
i z Bieszczadоw» («Це не місце для 
життя Сталінські виселення з-над 
Бугу та Бескидів»). Автор мешкає в 
Устриках Долішніх. 

Текст на основі пресової ін-
формації видавництва «Proszynski 
i S-ka» опрацювали Стефан Лашин 
і Віра Бочуляк. 

Більш докладну інформацію 
про цю книгу можна отримати в 
Польщі та Америці.

Польща: Тел. +48 22 278 1727, 
або інтернет-сторінка: https://
ksiegarnia.proszynski.pl, Ціна при-
мірника – 29, 60 злотих. 

Сполучені Штати Америки: 
Стефан Лашин, тел. моб. (516) 582 
0258, або slaszyn@aol.com. Ціна 
примірника 15 доларів. 

Залишилося тільки каміння

Активатор бізнесу для 
українців у Польщі

Польща – це країна для амбітних людей, тут 
здійснюються мрії. Якщо ви вже давно планує-
те відкрити власний бізнес, то ця країна ідеально 
підходить для Вас. Ваші амбіції пов’язані з отри-
манням гарної освіти? Вам знову ж пряма дорога 
до Польщі.

Легальне перебування – справа простіше 
простого, тут Ви отримаєте розуміння та допомо-
гу зі сторони працівників різних інстанцій. В буль 
якій ситуації Ви зможете знайти пристойну робо-
ту. В Польщі навіть без освіти Ви знайдете власне 
місце та комфорт для себе та своєї родини.

Ми— це компанія, яка завзято та енергійно 
допоможе Вам досягти успіху.

Заснування компанії. Ми РАЗОМ пройдемо 
через процес створення компанії. А також запо-
внимо всі документи та організуємо зустріч з но-
таріусом та бухгалтером.

Легалізація перебування. Ви шукаєте надій-
ного партнера в Польщі, який допоможе Вам ле-
галізувати Ваше перебування (legalizacja pobytu)? 
Ви не хочете витрачати свій час в чергах та запо-
внювати заяви? Ви не знаєте, що потрібно зроби-
ти для подання заяви? Ви потрапили в потрібне 
місце!

Працевлаштування. Ми допоможемо Вам 
знайти бажану роботу, а роботодавцеві – співро-
бітників з відповідними кваліфікаціями

Страхування. Ми надамо Вам інструмент фі-
нансового захисту. За допомогою страхування 
убезпечуйте найцінніше, що Ви маєтe.

Дофінансування від ЄС. Ми знайдемо для Вас 
сприятливе джерело фінансової підтримки, про-
ведемо аналіз ринку та займемось пошуком дофі-
нансування.

Контакти:
Rynek 26/14 (I pietro), Przemysl 37-700, 
тел. 536 248 958.
biuro@aktywatorbiznesu.com
www.aktywatorbiznesu.com
Перемишль, Республіка Польща, 
Площа Ринок, 26/14.

Безкоштовне навчання 
в Польщі — РЕАЛЬНІСТЬ

З кожним роком збільшується кількість бажа-
ючих навчатися за кордоном, але, на жаль, далеко 
не кожен може собі це дозволити.

Ми хочемо повідомити Вам чудову новину!!!
Величезна кількість Вищих навчальних закла-

дів Польщі готові прийняти саме Вас на БЕЗКО-
ШТОВНЕ навчання.

Зателефонуйте до нас та дізнайтеся деталі.
Номер: +480 536 248 958 (Viber).

Український ПЕН-
клуб вручив премію 
імені Василя Стуса 

Премією за 2019 рік нагоро-
джений театральний режисер Влад 
Троїцький. Він засновник центру 
сучасного мистецтва «ДАХ», фес-
тивалю «ГогольFest», музично-те-
атральних проектів «ДахаБраха», 
«Dakh Daughters», «Nova Opera», 
«ЦеШо». Церемонія нагородження 
відбулася 28 серпня у Національ-
ному музеї Тараса Шевченка.

«Крім того, 
що Влад Тро-
їцький роз-
повідає світу 
про українців, 
у к р а ї н с ь к у 
культуру, він 
р о з п о в і д а є 
ще й україн-
цям про укра-
їнців», наголо-
сив заступник декана Києво-Мо-
гилянської Бізнес-Школи Едуард 
Мальцев.

Під час заходу уперше було по-
казано фрагмент із музично-по-
етичного проекту за віршами Ва-
силя Стуса режисера і драматур-
га Клима (Володимира Клименка), 
який він готує разом із акторами 
театру «ДАХ».

Премія імені Василя Стуса була 
заснована 1989 року Українською 
асоціацією незалежної творчої ін-
телігенції на чолі з Євгеном Свер-
стюком (1928-2014). Її вручають 
літераторам, митцям, режисе-
рам, музикантам, культурним ме-
неджерам за внесок в українську 
культуру й стійкість громадянської 
позиції. 

Лауреатами премії в різні роки 
ставали Опанас Заливаха, Михай-
лина Коцюбинська, Василь Овсі-
єнко, Іван Світличний, Мирослав 
Маринович, Євген Захаров, Воло-
димир В'ятрович, Марія Бурмака, 
Сашко Положинський, Святослав 
Вакарчук, Тарас Компаніченко, се-
стри Тельнюк, Олександра Коваль, 
Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.

Кількість біженців у 
світі побила рекорд

У 2018 року кількість людей, 
що втікали від воєн, конфліктів і 
переслідувань, побила рекорд з 
моменту закінчення Другої світо-
вої війни. На планеті понад 70 міль-
йонів біженців.

Такі дані оприлюднено в щоріч-
ній доповіді Агентства ООН у спра-
вах біженців.

Основними гарячими точками 
залишаються Сирія, Афганістан, 
Ємен, Центральноафриканська 
Республіка, Демократична Респу-
бліка Конго і Нігерія. Найбільше бі-
женців саме з цих країн.

В організації прогнозують, що 
кількість біженців у 2019 році буде 
ще більшою.

 

Біженці — 
«внутрішньо 

переміщені особи» 
України

Їх у нас завуальовано назива-
ють «внутрішньо переміщеними 
особами», хоч це за суттю також бі-
женці, 

Міністерства соціальної полі-
тики України повідомило: «Станом 
на 27 серпня 2019 року взято на 
облік 1 402 869 переселенців із 
тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей 
та АР Крим».

Зокрема, на материковій час-
тині України офіційно на облі-
ку перебуває 40 733 переселен-
ці з окупованого Криму і міста 
Севастополя.
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Розкриваю «Український аль-
манах» на 2019 рік. Це видан-
ня Об’єднання українців у Польщі 
(ОУП), виходить у Варшаві від 1996 
року. Перед тим, за часів комуніс-
тичного правління у Польщі (від 
1959 року), в польській столиці ви-
ходили «Українські календарі», що їх 
публікувало Українське суспільно-
культурне товариство. Обидва ви-
дання популярні серед української 
спільноти в Польщі. Одначе, вони 
різняться, в основному, своїм зміс-
том і тиражем. Публікація ОУП ви-
ходить на гарнішому папері, більша 
розміром і багатша змістом. Голо-
вними редакторами «Українського 
альманаху» були Степан Забровар-
ний, Мирослав Вербовий, Ярослав 
Сирник, Ростислав Крамар, а тепер 
ці обов’язки почала виконувати 
Ольга Попович. В альманаху, який 
перечитую, окрім календаря, дуже 
важлива частина про ювілейні дати 
в історії та культурі України. 

Зміст поділений на п‘ять осно-
вних розділів: сьогодні, на просторі 
століть, коріння, люди, культура та 
література. У першому чимало ціка-
вих відомостей про сучасний стан 
польсько-українських відносин на 
тлі життя українців у Польщі. Тут і 
справа д-ра Григорія Купріянови-
ча, і польсько-український діялог, і 
пикулицькі події, і українськомов-
на освіта у Варшаві, і докір україн-
ському урядові за неувагу до про-
блем життя українців у країні над 
Віслою. Відомо ж бо, що Україна, 
як держава, не надавала не тіль-
ки підтримки українській меншині, 
тобто корінним українцям у Польщі, 
але й не завжди виявляла з ними 
солідарність. Більше це робили гро-
мадські організації, локальні укра-
їнські органи влади.

У другому розділі знаходимо 
дуже цікаве інтерв’ю з польським 
істориком Маріюшом Зайончков-
ським, у якому той сказав, що «в 
Сагрині та в двох інших селах здій-
снено воєнні злочини». У цьому ж 
розділі є гарна стаття проф. Вікто-
ра Матвієнка про перший досвід 
соборности українських земель у 
ХХ столітті. Автор робить такий ви-
сновок: «... багато наших громадян 
морально, психологічно, ментально 
– ще в СРСР, а фізично – вже тут, в 
українській державі». Цікаві й стат-
ті українського історика Сергія Гра-
бовського про українські сюжети 
пакту Молотова-Ріббентропа; укра-
їнського історика Андрія Когута 
про витоки депортаційної операції 
«Запад»; польського публіциста То-
маша Щепанського про діяльність 
товариства «Помост» та журналу 
«Мєндзиможе»; доктора історичних 
наук Миколи Дорошка про росій-
ські «війни пам’яті» проти України. 

Дуже цікавий розділ «Коріння», 
присвячений проблемам україн-
ської меншини в Польщі. Читач до-
відається з них про українців, заа-
рештованих органами управління 
громадської безпеки на Західному 
Помор’ї та засуджених Військовим 
районним судом у Щецині в 1947-
1955 роках, про примусове ви-
селення бойків у південні області 
України, що супроводжувалось ра-
дянською пропагандою про щас-
ливе життя у степах. Є статті, при-
свячені проблемам українського 
шкільництва в Польщі: 50-річчю 
української школи в Ґурові Іла-
вецькому, навчанню української 
мови на Підляшші тощо. Інша стат-
тя присвячена українській семи-
класній школі в Перемишлі, що діє 
під назвою «Шашкевичівка». При-
кметно, що перед війною (1911 – 
1939) вона проіснувала 28 років і 
в наш час (1991 – 2019) також уже 
28 років. 

У розділі «Люди» київський істо-
рик Микола Тимошик оприлюднив 
статтю про Митрополита Іларіона 
(Огієнка) та захист ним православ-
них Холмщини і Підляшшя. Відомо, 
що лише 1938 року під час акції 
руйнування православних церков 
на Холмщині та Підляшші за два мі-
сяці українці втратили понад 120 
храмів, а протягом двох тижнів бе-
резня 1944 р. в одному Грубешів-
ському повіті з рук польського під-
пілля загинуло понад 2000 вірних. 
Український історик з Польщі Ігор 
Галагіда знайомить читачів з Ан-
ною Валентинович – одною із най-
більш заслужених діячок польської 
«Солідарности», та переконливо до-
водить її українське походження. 
Анна загинула у Смоленській ката-
строфі у 2010 році разом із провід-
никами польської держави. 

 В Альманасі знаходимо й дуже 
актуальні статті про російсько-
українську війну на Донбасі. 

Для лемків у Польщі популяр-
ною є «Лемківська ватра» у Жди-
ні, що, як пише Мар‘яна Кріль, «да-
вала можливість лемкам бути у 
себе». Про українську діаспору 
приваблює цікава стаття науков-
ця Лідії Стефанівської про Ярос-
лаву Рубель – відому громадську 
та пластову діячку в США. Окремі 
статті присвячено українському 
різьбяреві Андрієві Сухорському 
з Канади з нагоди його 90-річчя та 
Федорові Ґочу – засновникові Му-
зею лемківської культури в Зин-
драновій. Увагу читача привертає 
інтерв’ю доцента Тараса Лильо з 
Богданом Горинем. 

Цікавий і розділ «Культура, літе-
ратура». Тут стаття дослідниці Олек-
сандри Іванюк «Сучукрліт у Польщі: 
польські репортажі домінують над 
українськими романами». Автор-
ка стверджує, що українців і поля-
ків об‘єднує «мало читання». Згід-
но з останніми опитуваннями, 51% 
українців за 2017 рік не прочитали 
жодної книжки. 63% поляків не про-
читали за 2016 рік жодної книжки. 
Авторка відмічає, що Україна не ін-
вестувала в переклад власної лі-
тератури за кордоном і довгий час 
не мала діяльного Інституту книги. 
Більшість перекладів здійснюється 
завдяки завзяттю самих перекла-
дачів. Відрадно, що український Ін-
ститут книги таки постав, хоча поді-
бний польський Інститут книги пра-
цює набагато краще. 

Альманах пропонує статтю 
українського письменника в Поль-
щі Юрія Гаврилюка про національ-
не відродження українства Підляш-
шя в 70-80-их роках минулого сто-
ліття, що знайшло відображення у 
письменницькому слові.

«Український альманах» – цінне 
й цікаве видання. Вийшло завдяки 
підтримці Міністерства внутрішніх 
справ і адміністрації тиражем усьо-
го 800 примірників. До речі, Укра-
їнські календарі виходили набага-
то більшим тиражем, наприклад: 
1959 р. – 10000, 1963 р. – 7000, 
1970 р. – 9000. Ще десять років 
тому «Український альманах» вий-
шов тиражем 1000 примірників. 
Нинішній наклад дозволяє зробити 
такі висновки: по-перше, люди те-
пер менше читають, по-друге, про-
цес асиміляції і полонізації україн-
ського населення на польському 
засланні збирає своє жниво. Саме 
цього бажали ті, що 1947 року здій-
снювали злочинну військову опе-
рацію «Вісла» з думкою про пере-
слідування української меншини в 
Польщі.

 
Микола ДУПЛЯК,

український журналіст
США

Варшавський 
«Український альманах»Українська громада півден-

но-західної Флориди (США), з 
Осередком у Норт Порті, гід-
но відзначила 28-у річницю Не-
залежності України. 23 серпня 
вранці члени громади з ветера-
нами в уніформах та членами 
міської ради Норт Порту розпо-
чали святкування перед будин-
ком міської ради піднесенням 
американського та українського 
прапорів на тлі державних гімнів 
Америки та України.

Debbie McDowell прочитала 
Прокламацію, що 24 серпня про-
голошується Днем Незалежності 
України. Леся Попель, голова 56 
Відділу Союзу Українок Америки, 
подякувала членам міського уряду 
за Прокламацію радісної річниці 
Незалежності України і запросила 
всіх на святочний сніданок до Осе-
редку ім. св. Андрія.

Перед Осередком майоріли 
українські прапорці, а всередині 
столи були декоровані соняшни-
ками та українськими прапорця-
ми. Голова Українсько-Американ-
ського Клубу Дарія Томашоска 
привітала гостей зі святом та по-
дякувала присутнім міським рад-
никам Debbie McDowell та Jill Luke 
за їхню постійну підтримку україн-
ської громади. Святочний настрій 
панував під час зустрічі, яку орга-
нізували члени Громадського Ко-
мітету. 

Велику подяку висловили Да-
рії Томашоскій, яка відповіда-
ла за свято, Вірі Боднарук (голо-
ва Товариства Української Мови), 
Лесі Попель, Вікторові Лісни-

чому (голова Осередку ім. св. 
Андрія),Євгенові Томашоскому 
(Українсько-Американські вете-
рани), Галі Лісничій (УККА), Богда-
нові Боднаруку (Товариство Укра-
їнської Мови), Олі Бабачук та На-
талці Невмержицькій (Осередок 

ім. св. Андрія), Одарці Гобачев-
ській та Ліді Бойко (Громадський 
Комітет). 

Віра БОДНАРУК,
Громадський Комітет

Фото Віктора Лісничого

Активісти української громади 
вийшли на відчайдушну акцію про-
тесту під стіни Церкви Різдва Пре-
святої Богородиці в Лос-Анджелесі 
(парафії Української греко-като-
лицької церкви у США) з вимогою 
не знищувати єдину на всю півден-
ну Каліфорнію українську школу. 

Попередні спроби діаспори 
припинити виселення класів з хра-
му, а також звернення громади до 
духовенства УГКЦ не дали жодно-
го результату, розповіла директор 
«Рідної школи» Галина Бонд: «Ми 
досі чекаємо відповіді від Чиказь-
кої єпархії (до якої належить пара-

фія УГКЦ у Каліфорнії – ред.), від 
Філадельфії (митрополита Філа-
дельфійського УГКЦ у США Бориса 
Ґудзяка), а також від Блаженнішо-
го Святослава Шевчука».

Конфлікт полягає в тому, що 
настоятель церкви УГКЦ у Лос-
Анджелесі, отець Ігор Кошик, на-
магається примусово виселити 
українську «Рідну школу» із храму. 
І це попри те, що навчальний за-
клад працює в храмі десятки років, 
а класи для нього були спеціально 
спроектовані архітектором у 1980-
х роках, під час перебудови церкви.

Понад місяць тому дирекція 
«Рідної школи» розіслала офіційні 

листи вищому керівництву УГКЦ, 
у яких попросила допомогти влад-
нати ситуацію. Відтоді – жодних 
змін. Це й спонукало вчителів, 
батьків і дітей вийти з протестами 
під стіни церкви в Лос-Анджелесі. 
Люди тримали в руках плакати, зо-
крема, «Руки геть від Рідної шко-
ли». Учні також були активними на 
акції протесту, одягнуті в однакові 
футболки з логотипом школи. 

Громада знову звернулася з 
відкритим листом до ієрархів Укра-
їнської греко-католицької церкви. 
«Закликаємо вас залишити для 
українських дітей, котрі навчають-

ся у «Рідній школі» Лос-Анджелеса, 
приміщення, які були спроекто-
вані та збудовані спеціально для 
української школи, і в яких уже чо-
тири десятиліття навчаються рід-
ної мови, письма та грамоти, істо-
рії та культури діти з українських 
родин», наголошується в листі.

Ситуація вже не обмежується 
внутрішніми питаннями всередині 
української громади, це вже пря-
мий виклик американським цін-
ностям – збереженню культурно-
го розмаїття.

Ярослав Довгопол
Укрінформ

Нагорода 
Фонду Петра 

і Лесі Ковалевих 
Журі літературного конкурсу «На-

города Фонду Петра і Лесі Ковалевих 
2019 року» оголосило фіналістів у трьох 
категоріях: поезія, проза та переклади 
української літератури англійською мо-
вою. 

Фіналісти у категорії «поезія»: Ната-
ля Бельченко, Дарина Гладун, Василь 
Карп’юк, Анатолій Кичинський, Галина 
Крук; у категорії «проза»: Катерина Ка-
литко, Олег Коцарев, Ярослава Терлець-
ка / Галина Петросаняк, Василь Трубай, 
Марина Єщенко; у категорії «перекла-
ди»: Елі Кінселла — переклад книги «Інші 
дні Анни» Тараса Прохаська, Ганна Лелів 
— переклад книги «Щасливі голі люди» 
Катерини Бабкіної.

Лауреатів конкурсу вперше наго-
роджуватимуть на Форумі видавців у 
Львові, 21-го вересня.

Фонд Ковалевих засновано у 1967 
році при Союзі Українок Америки для під-
тримки творців української науки та літе-
ратури. СУА – найстарша українська ор-
ганізація Америки, утворена 1925 року, 
протягом тривалого часу займається до-
брочинністю, зокрема у галузі культури. 

Подружжя Ковалевих походило з 
центральних українських земель, Пе-
тро Ковалів до 1919 року працював ата-
ше дипломатичної місії Української На-
родної Республіки в Голандії та Бельгії, 
згодом подружжя Ковалевих мешкало 
у Швейцарії. Створення Фонду було ви-
явом їхнього патріотизму та усвідомлен-
ня значення літератури та науки для на-
ціонального розвою.

Після здобуття Україною незалеж-
ності лауреатами цієї нагороди у різні 
роки були, зокрема, Леонід Плющ, Юрій 
Андрухович, Софія Майданська, Марта 
Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, 
Михайлина Коцюбинська, Олександр 
Ірванець, Софія Андрухович, Мирослав 
Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь 
Герасим’юк, Василь Голобородько.

День Незалежності України на Флориді 

Не знищуйте українську школу 
в Лос-Анджелесі! 
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11 серпня виповнилося 40 років, як в небі 
над селищем Курилівка біля Дніпродзержин-
ська зіткнулись два літаки Ту-134. Через вели-
ку кількість жертв цю авіакатастрофу назва-
ли однією із найжахливіших в історії авіації. 
Разом із 164 пасажирами і членами екіпажів 
майже в повному складі загинула футбольна 
команда «Пахтакор» з Ташкенту, столиці Узбе-
кистану.

В 1979 році футбольні спеціалісти проро-
кували ташкентським футболістам золоті ме-
далі чемпіонату СРСР, адже в клубі грали силь-
ні та перспективні футболісти. Лідер команди 
Михайло Ан був капітаном молодіжної збірної 
СРСР, яка виграла чемпіонат Європи в 1976 
році. Та не судилося… 

В цей день Ту-134, який рухався із Вороне-
жа в Кишинів, на висоті 8400 метрів зіткнувся 
з іншим літаком Ту-134, який летів із Ташкента 
до Мінська, на його борту і знаходилась коман-
да «Пахтакор», яка летіла на матч з мінським 
«Динамо».

Про страшну трагедію довго не повідомля-
ли радянські засоби інформації. Лише через 
тиждень в газеті «Советский спорт» вийшла 
невелика замітка про похорон чотирнадця-
ти гравців і трьох керівників ташкентської ко-
манди. 

Подробиці загибелі «Пахтакора» досі засе-
кречені. Винними в трагедії визнали диспетче-
рів Володимира Сумського та Миколу Жуков-
ського, через помилки яких літаки опинилися 
на одній висоті і зіткнулися. Обидва засуджені 
отримали по 15 років позбавлення волі. 

Лідер команди Михайло Ан мав залишитися 
в Ташкенті, бо був травмований, але відправив-
ся в політ, щоб морально підтримати команду…

Загинули члени команди Равіль Агішев, 
Михайло Ан, Олім Аширов, Сірожиддін Базаров, 
Костянтин Баканов, Юрій Загуменних, Шухрат 
Ішбутаєв, Олександр Корченов, Микола Кули-
ков, Володимир Макаров, Сергій Покатилов, 
Володимир Сабіров, Ідгай Тазетдінов (тренер), 
Мансур Талібджанов, Володимир Федоров, Во-
лодимир Чумаков (лікар), Віктор Чуркін. 

Головний тренер команди киянин Олег 

Базилевич дивом залишився живий. Він 
майже три місяці не бачився з родиною, 
тому домовився з командою, що після від-
відин сім’ї в Сочі приєднається до команди 
у Мінську. 

Метр футбольної журналістики Узбекис-
тану Едуард Аванесов на трагедію відреагу-
вав гімном-реквіємом:

«Летят года, но боль не утихает,
Печаль моя взлетела выше гор.
На перелете птицы погибают,
Погиб и ты в полете, «Пахтакор».
Символічно, що і Аванесов, помер саме 

11 серпня, у 1995 році, він похований непо-
далік меморіалу загиблим гравцям «Пахта-
кора» в Ташкенті. 

В серпні 2009 року до 30-річчя ката-
строфи на місці падіння Ту-134 встановле-
но пам’ятник у вигляді чорної вертикальної 
плити. Одночасно було відкрито меморіал в 
найближчому селищі Курилівка. Монумент 
являє собою чорну траурну стелу, розколо-
ту навпіл, – як символ обірваного життя. На 
стелі викарбувані сімнадцять імен членів 
команди. 

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів Чернігівського району

Трагедія «Пахтакора»

22 липня 1894 року в 8.00 ранку в Па-
рижі почалися перші в історії автомобіль-
ні гонки.

Ініціатором змагань став головний ре-
дактор паризької газети «La Petite Journal» 
П'єр Жиффар. Автомобільний пробіг пови-
нен був продемонструвати можливості но-
вого виду транспорту — саморушних екіпа-
жів. Учасникам треба було пройти на своїх 
машинах заданий маршрут за 12 годин.

Машини вражали різноманітністю 

форм і конструкцій. 39 автомобілів мали 
двигуни внутрішнього згоряння, за ними 
йшли «паровики» в кількості 28 штук. Було 
представлено по п'ять електро-і пневмо-
автомобілів, 25 пристроїв потрапили в но-
мінацію «Інші системи». Після відбіркових 
«заїздів» до старту допустили 28 автомобі-
лів - 14 з бензиновими і 7 з паровими дви-
гунами.

Йдучи на дистанцію з півхвилинним 
інтервалом, машини покидали столицю і 

брали курс на Руан, в 126 кілометрах на 
північний захід.

До фінішу вдалося дістатися лише 17-ти 
машинам. Найбільшу швидкість (більше 22 
км / год) розвинув 20-сильний паромобіль 
маркіза Альбера Де Діона.

Однак перший приз за рішенням журі 
був розділений між двома бензинови-
ми машинами марок Peugeot і Panhard-
Levassor. Їх визнали найнадійнішими в 
експлуатації.

Джордж Вашингтон: 
перший у дні війни, 
перший у дні миру 
і перший у серцях 
Через 20 місяців після прийняття консти-

туції США, у лютому 1789 року , збори вибор-
ників одноголосно, 69-а голосами «за», при-
йняли рішення обрати Джорджа Вашингтона, 
головнокомандуючого армією колоністів у 
Війні за незалежність (1775-83 рр.), першим 
президентом країни. У квітні конституція на-
була чинності, і Конгрес направив Вашинг-
тону формального листа з повідомлення про 
його обрання.

30 квітня Ва-
шингтон прибув 
до Нью-Йорка, 
тодішньої столи-
ці США, де цьо-
го ж дня в бу-
динку Федераль-
них зборів на 
Уолл-Стріт про-
йшла інавгура-
ція. Спочатку він 
дав присягу на 
балконі будів-
лі Федеральних 
зборів, а потім в залі Конгресу виступив з 
промовою, у якій відзначив, що «американ-
ському народу випала нагода провести уні-
кальний експеримент», створюючи нову дер-
жаву. Святкування з цієї нагоди заверши-
лось пізно ввечері феєрверком і тринадцять-
ма артилерійськими залпами.

На посту президента Вашингтон ство-
рив дієздатний державний апарат, надійне 
фінансове управління, забезпечив стабіль-
ність грошової системи.

А от у вирішенні внутрішніх конфліктів 
Вашингтон покладався на збройну силу. Він 
змусив індіанців поступитись багатьма свої-
ми територіями і придушив виступ фермерів, 
які були невдоволені податковою політикою 
уряду.

У зовнішній політиці Вашингтон висту-
пав за невтручання США у протиборство єв-
ропейських держав, дотримуючись позиції 
нейтралітету, уник війни з Великобританією, 
узгодив кордони США з Іспанією.

У 1792 році Джордж Вашингтон був зно-
ву одноголосно обраний на другий термін 
президентства, після завершення якого від-
мовився балотуватись втретє і в 1797 році 
відійшов від державних справ, поселившись 
у своєму маєтку у Вірджинії, де й помер че-
рез два роки.

В честь Вашингтона, якого сучасники ха-
рактеризували як «першого в дні війни, пер-
шого в дні миру і першого в серцях співгро-
мадян» у США названі спеціально збудована 
столиця країни, а також штат, озеро, острів, 
гора і каньйон.

Дивовижна країна Китай ще 
в стародавні часи досягла ве-
личезних результатів. Саме тут 
винайшли порох, папір, тут були 
здійснені важливі астрономіч-
ні відкриття. Але оскільки Ки-
тай був багатою країною, бага-
то хто хотів поживитися майном 
його жителів. На жаль, воюва-
ти китайці в минулому не вміли, 
але знайшли дивовижний спо-
сіб боротьби з атаками варва-
рів - програючи їм битви, вони 
брали їх, асимілювали і просто 
розчиняли в своїй культурі.Ось 
деякі цікаві факти древнього 
Кимтаю.

Списування під час іспи-
ту, щоб потрапити на державну 
службу, в стародавньому Китаї 
каралося смертю.

Китайці ввели гриби в свій 
раціон близько 3000 років тому 

У стародавньому Китаї була 
виготовлена найдавніша друко-
вана книга світу — «Діамантова 
сутра».

Все чоловіче населен-
ня Китаю було зобов'язане 
зв’язувати волосся в «кінський 
хвіст». Це сталося за часів прав-
ління династії Цін, коли Мань-
чжурія захопила Древній Китай. 
Маньчжури зобов'язали ки-
тайців збирати волосся в «кін-
ський хвіст» під страхом смерт-
ної кари. Робилося це для того, 
щоб відрізняти китайців від 
маньчжурів.

Китайці запускали повітря-
них зміїв, щоб залякувати воро-
гів на полі бою.

Жителі Китаю почали виго-
товляти шовк з третього тися-
чоліття до н.е. Таємниця шовку 
століттями ретельно охороня-
лася виробниками. Свого часу 

всіх, хто був затриманий за 
контрабанду коконів або мете-
ликів шовкопряда, засуджува-
ли до смертної кари.

Батьківщиною домашніх со-
бак вважається стародавній 
Китай. Пекінеси — це пекінські 
собаки. Цю породу тримали ви-
ключно члени імператорської 
родини, а крадіжка її особин 
каралася смертю. Ці собаки 
часто супроводжували імпера-
торську сім'ю на богослужіннях.
Також пекінесів використову-
вали в цілях самооборони. 

Саме тут винайшли туалет-
ний папір в майже звичному 
для нас вигляді.

На відміну від інших народів, 
у стародавньому Китаї дракон 
вважався почесною істотою. 
Його зображували в міфології 
тільки як позитивне створіння.

Ще один винахід древніх ки-
тайців — лак. Вони покривали 

ним дерев'яні вироби та взут-
тя, щоб захистити їх від намо-
кання.

У Китаї ще в II столітті до на-
шої ери вчені знали, що кров 
рухається по судинах завдяки 
биттю серця, Європейцям цей 
факт був невідомий до XVII сто-
ліття.

Підвісні мости були при-
думані саме в стародавньому 
Китаї.

Колись Китай був єдиним 
постачальником порцеляни на 
Захід.

Перший у світі календар — 
китайський. Місячний календар 
був створений за 2 000 років 
до нашої ери. Він містить два-
надцять знаків зодіаку, а про-
тяжність одного циклу дорівнює 
60 рокам.

Найпоширеніша символіка 
стародавнього Китаю — пта-
хи. Особливо шанованими були 

фенікс, журавель і качка. Фе-
нікс символізує імператорську 
силу і владу, журавель — дов-
голіття, качка — вірність і сім'ю. 
Ці символи частіше за інших зо-
бражувалися на одязі і посуді.

У стародавньому Китаї було 
поширено багатоженство. Гаре-
мами володіли багаті китайці, 
які були в змозі оплатити відпо-
відні витрати. В гаремах імпе-
раторів жили сотні наложниць.

Міфологія стародавнього 
Китаю говорить, що дзеркало — 
захисник будинку від темних сил. 
До нього шанобливо ставилися 
і відводили чільне місце. Також 
було повір'я, що дзеркало здат-
не показувати майбутнє людини.

Китайці вірили, що під час 
написання ієрогліфів людина 
проходить процес самовдос-
коналення і знаходить мораль-
ність. Але каліграфією могли 
займатися тільки багаті люди, 
ті, які були чиновниками або ін-
телігенцією.

Унікальне явище — китай-
ська математика. Вона роз-
вивалася в повній ізоляції від 
звичної грецької математики.

Папір — винахід древніх ки-
тайців. Найдавніший сувій був 
знайдений в Китаї. Його вигото-
вили у 2 столітті до н.е. Цей па-
пір був надзвичайно міцний, на-
стільки, що з нього можна було 
навіть зшити одяг.

Велика китайська стіна 
— місце численних людських 
жертв. Будівельники проводи-
ли все життя на стіні. Багато 
людей народжувалися на стіні і 
ніколи не покидали її меж. Вче-
ні вважають, що поховання по-
мерлих будівельників часто ро-
били в самій стіні. 

Древній Китай

Перші автомобільні гонки

Цікаві й маловідомі факти
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1787 р. – Московський губер-
натор в Україні Г. Потьомкін допо-
відав Катерині ІІ «Наша армія заби-
рає свавільно у тутешніх людей зер-
но, худобу, харчі, одяг, взуття тощо. 
Хто протестує, того б’ють нещадно, 
часом смертельно».

1797 р. – В Україні запрова-
джено призов до царської армії. 25 
років українські рекрути змушені 
були воювати на імперіалістичних 
війнах за своїх ворогів-москалів.

XVIII ст. – Московщина вивезла 
до себе всі найліпші ткальні разом 
з майстрами, і з їхньою допомогою 
розбудувала в Московській, Ко-
стромській, Владимирській губерні-
ях ткацьку промисловість.

Великі порцелянові мануфак-
тури з Глухова, Волошків та інш. ви-
везено разом з майстрами до Мос-
ковщини, при цьому все зруйнува-
ли в Україні.

1800 р. – Наказ Павла І про за-
борону будівництва церков в Укра-
їні в дусі козацького барокко, а 
лише у московському синодально-
му стилі.

1811 р. – Закриття Києво-Мо-
гилянської Академії.

1812 р. – Пообіцявши козакам 
повернути самоврядування, моско-
вити закликали їх виступити проти 
Наполеона. Українці сформували 
15 кінних полків, які поповнювали 
і забезпечували своїм коштом два 
роки. Але після перемоги над фран-
цузами московити не виконали 
своїх обіцянок і повернули козаків 
у підневільний стан. 

1819-1829 p.p. – На почат-
ку ХІХ ст. посилюється феодальний 
гніт закріпачених українців. Селя-
ни відповідають численними по-
встаннями, які жорстоко придушу-
ються москалями. Ось лише три з 
них. Після придушення Чугуївсько-
го повстання (1819) до суду було 
віддано 363 чоловіка, з яких 273 
засуджено до смертної кари, решту 
відправлено до Сибіру. Після при-
душення Уманського повстання 
(1826) до суду віддано й жорстоко 
покарано 150 чоловік. Центр Ше-
белинського повстання (Слобо-
жанщина, 1829) москалі оточують 
військами, проти беззбройних се-
лян застосовують артилерію. 109 
селян вбито, 143 віддано до суду, 
багатьох страчено або відправлено 
до Сибіру.

1833 pік – Московські солда-
ти за наказом з Петербурга в один 
і той же день в усіх мечетях Криму 
конфіскували всі письмові доку-
менти, книги, історичні манускрип-
ти татарською, турецькою та араб-
ською мовами, серед яких було 
багато матеріалів, що стосували-
ся Русі-України та її відносин з пів-
денними народами. На централь-
них площах запалали багаття з книг 
і документів. 

1839 pік – Ліквідація україн-
ської греко-католицької Церкви на 
окупованій Московією Правобе-
режній Україні. Сотні християн і ба-

гато священників було вбито, а 593 
з них заслано до Сибіру. 

1842 р. – Київ почав відбудову-
вати свою найстарішу, ще Володи-
мира Великого, Десятинну церкву. 
Але за рішенням Петербурга були 
знищенні всі залишки цієї церкви, 
серед них безцінні для науки напи-
си, фрески, прикраси.

1846 р. – Московщина зрівня-
ла з землею залишки церкви св. 
Ірини, хоч Київ поставив огорожу 
навколо руїн церкви, як пам'ятникп 
першого сторіччя християнства на 
Русі, з метою відбудувати в майбут-
ньому.

1847 р. – Розгром Кири-
ло-Мефодіївського товариства, 
арешт його учасників і покарання 
ув'язненням та засланням у відда-
лені губернії Росії. Наказ цензорам 
суворо слідкувати за українськими 
письменниками.

1847 р., 5 квітня – Арешт і за-
слання Тараса Шевченка рядовим 
солдатом в окремий Оренбурзький 
корпус, з резолюцією Миколи І «під 
найсуворіший нагляд, із забороною 
писати й малювати», що було рівно-
значне ув'язненню (пробув там до 2 
серпня 1857 р.).

1862 р. – Закриття українських 
недільних і безплатних шкіл для до-
рослих.

1863 р., 18 липня – Циркуляр 
міністра внутрішніх справ Росії П. Ва-
луєва про заборону друкування книг 
українською мовою в Російській ім-
перії («Валуєвський циркуляр»).

1876 р., 18 травня – Таємний 
Ємський указ Олександра II про за-
борону ввезення з-за кордону до 
імперії будь-яких українських книг 
і брошур, заборону українського те-
атру й друкування українською мо-
вою оригінальних творів художньої 
літератури, текстів українських пі-
сень.

1883 р. – Заборона Київським 
генерал-губернатором театральних 
вистав українською мовою на під-
порядкованих йому територіях (Ки-
ївщина, Полтавщина, Чернігівщина, 
Волинь і Поділля). Ця заборона дія-
ла до 1893 р.

1888 р. – Указ Олександра III 
про заборону вживання україн-
ської мови в офіційних установах і 
хрещення дітей українськими іме-
нами.

1907 р. – Закриття царським 
урядом української періодичної 
преси, конфіскація виданої в роки 
революції 1905-1907 р.р. україн-
ської літератури, репресії проти ді-
ячів української культури.

1914 р., березень – Заборо-
на царським режимом святкуван-
ня 100-річчя від дня народження 
Т. Шевченка.

1914 p. – Заборона в окупо-
ваних російською армією Галичині 
та Буковині вживання української 
мови, друкування книг, газет і жур-
налів українською мовою. Розгром 
товариства «Просвіта», зруйнуван-

ня бібліотеки Наукового товари-
ства ім. Т. Шевченка. Депортація 
тисяч українців до Сибіру.

1918 р., 29 січня – Наступ біль-
шовиків на Київ, столицю УНР. Бит-
ва під Крутами між кількатисячною 
більшовицькою армією та кілько-
ма сотнями українських військових, 
студентів.

1918 р., початок грудня – Дру-
гий наступ більшовицьких військ на 
Україну.

1921 р., 22 листопада – Роз-
стріл більшовиками 359 полонених 
бійців армії УНР під м. Базар на Жи-
томирщині.

1921-1923 р.р. – Голод у сте-
пових районах України, спричине-
ний політикою «воєнного комуніз-

му» та продовольчою розверсткою 
на селі, внаслідок якого загинуло 
до 1,5 млн. селян.

1929 р., вересень – Арешт ви-
значних діячів української науки, 
культури й УАПЦ за «належність» до 
вигаданих ОДПУ Спілки Визволення 
України та Спілки Української Молоді.

1929-1930 р.р. – Перша фаза 
колективізації й «розкуркулення» 
в Україні. Виселення сотень тисяч 
українських заможних селян до Си-
біру та на Далекий Схід.

1930 р., 28-29 січня – Надзви-
чайний Церковний Собор у Києві 
ліквідував Українську автокефаль-
ну православну церкву. 

1932 - весна 1933 р. – Орга-
нізація більшовицьким режимом 
штучного голодомору в Україні, вна-
слідок якого загинуло кілька міль-
йонів селян. 

1933 р. – Погром українства на 
Кубані.

1934-1941 р.р. – Знищення ар-
хітектурно-культурних пам'яток у 
різних містах України.

1937 р., листопад – Масовий 
розстріл ув'язнених на Соловках 
українських письменників та інших 
діячів української культури.

1939-1941 р.р. – Широко-
масштабні репресії органів НКВС 
проти українців західних областей. 
Масові депортації українського на-
селення у віддалені райони СРСР.

1941 р., кінець липня - сер-
пень – Знищення більшовиками 

під час відступу радянських військ 
до 15 тис. українських політичних 
в'язнів, що перебували у в'язницях 
Львова, Золочева, Дубна, Рівно-
го, Луцька, Києва, Харкова та ін-
ших міст. Розстріл у Києві агентами 
НКВС групи видатних діячів укра-
їнської культури, серед яких укра-
їнська письменниця й громадська 
діячка Л. Старицька-Черняхівська, 
оперний співак М. Донець та ін. Де-
портація відомих українських дія-
чів у віддалені райони СРСР, під час 
якої багато з них загинули або були 
знищені НКВС (В. Свідзінський, 
А. Кримський, К. Студинський, П. 
Франко та ін.).

1944-1955 р.р. – Каральні ак-
ції органів НКВС СРСР проти укра-

їнських сил опору, в яких було вби-
то десятки тисяч бійців УПА та ОУН, 
заарештовано понад 100 тис. і де-
портовано до Сибіру понад 200 тис. 
осіб із західних областей України.

1946 р., 8-10 березня – Лікві-
дація греко-католицької церкви і 
підпорядкування її Російській пра-
вославній церкві.

1946 р., березень – Закритий 
судовий процес у Києві над греко-
католицькою церковною ієрархією 
на чолі з митрополитом Й. Сліпим.

1947 р., квітень-травень – Де-
портація лемків та українців з Холм-
щини до північної та західної Польщі 
(операція «Вісла»).

1949 р., 28 серпня – Скасу-
вання уніатської греко-католицької 
церкви на Закарпатті на релігійно-
му з'їзді в Мукачеві.

1957-1961 р.р. – Посилені ан-
тирелігійні акції в УРСР, ліквідація 
приблизно половини церковно-ре-
лігійних установ (парафій, монасти-
рів, семінарій).

1959 р., 15 жовтня – Вбивство 
агентом КДБ Б. Сташинським Сте-
пана Бандери.

1961 р., січень – Закритий 
суд у Львові над членами Україн-
ської Робітничо-Селянської Спілки 
(Л. Лук'яненко, І. Кандиба, С. Вірун 
та ін.), які обстоювали право вихо-
ду УРСР зі складу СРСР. Засуджен-
ня Л. Лук'яненка до смертної кари, 
яку пізніше замінили на 15 років 
ув’язнення.

1961 р., жовтень — Прийняття 
нової програми КПРС її XXII з'їздом, 
яка проголошувала політику «злит-
тя націй» і подальшу русифікацію 
союзних республік.

1964 р., 24 травня – Умисний 
підпал Державної публічної бібліо-
теки АН УРСР у Києві.

1965 р., серпень-вересень – 
Перша велика хвиля арештів укра-
їнських діячів (Богдан і Михайло Го-
рині, П. Заливаха, С. Караванський, 
В. Мороз, М. Осадчий, та ін.).

1967 р., З серпня – Арешт В. 
Чорновола (був засуджений на 3 
роки ув'язнення в таборах суворо-
го режиму).

1968 р., 26 листопада, 14 груд-
ня – Умисні підпали у Видубицько-
му монастирі в Києві.

1970 р., січень – Судовий про-
цес проти І. Сокульського, М. Куль-
чицького В. Савченка – ініціаторів 
«Листа творчої молоді Дніпропе-
тровська» проти русифікації.

1971 р., літо – Нищення могил 
Українських січових стрільців на 
Янівському цвинтарі у Львові.

1972 р., січень-травень – Дру-
га велика хвиля арештів в Україні 
(В. Чорновіл, Є. Сверстюк, І. Світлич-
ний, І. Дзюба, М. Осадчий, В. Стус, 
І. Калинець, І. Стасів-Калинець, В. 
Романюк (згодом — патріарх Воло-
димир УПЦ КП), Н. Світлична, Ю. Шу-
хевич та ін.).

1977 р., 5 лютого – Арешт чле-
нів Української Гельсінської групи 
М. Руденка й О. Тихого; суд над ними 
23 червня - 1 липня і вирок: М. Ру-
денкові — 7 років ув'язнення та 5 
років заслання й О. Тихому відпо-
відно 10 та 5 років.

1977 р., 12 грудня – Другий 
арешт Л. Лук'яненка в Чернігові 
(був засуджений у липні 1978 р. на 
10 років ув'язнення і 5 років за-
слання).

1979 р., березень-жовтень – 
Нові арешти українських діячів в Укра-
їні: О. Бердника, Ю. Бадзя, Ю.Литвина, 
М. Горбаля та ін. (були засуджені до 
максимальних строків ув'язнення в 
таборах суворого режиму й заслання 
у віддалені райони Росії).

1979 р., 18 травня – Загадко-
ве вбивство композитора В. Івасю-
ка біля Львова.

1980 р., червень – Арешт за-
сновника УГГ Оксани Мешко.

1981 р. – Арешт українських 
дисидентів С. Набоки, Л. Мілявсько-
го, Л. Лохвицької.

1985 р., 4 вересня – У концта-
борі помер поет В. Стус.

1986 р., 26 квітня – Катастро-
фа на Чорнобильській атомній 
електростанції (побудованій за рі-
шенням Москви всупереч протес-
там українських учених і широкої 
громадськості), яка призвела до 
надзвичайно тяжких наслідків.

Сайт «Про все не світі», 
16. 11. 2017.

Поч. в №№ 156 — 157.

Злочини «братнього народу»: Московія-Росія — проти України

Під час Голодомору, що забрав 
життя мільйонів людей, радянські 
діячі з Народного комісаріату вну-
трішніх справ влаштовували вечір-
ки на дачах і яхтах за державний 
рахунок.

Також із державного бюджету 
утримувалися самі дачі й яхти, ці-
лий штат працівників і навіть звіри-
нець. Про це в Facebook розповів 
російський історик і кінематогра-
фіст Костянтин Богуславський.

Він опублікував документ — 
протокол допиту колишнього на-
чальника адміністративно-госпо-
дарського відділу НКВС УРСР, ма-
йора держбезпеки Савелія Цікліса, 

який докладно розповів про витра-
ти на вечірки наркома внутрішніх 
справ УРСР, одного з організаторів 
Голодомору Всеволода Балицько-
го. За словами Цикліса, витраче-
но було за 1936 рік приблизно пів-
мільйона рублів.

Також Цикліс розповів про ін-
тимні розваги діячів УРСР і перера-
хував прізвища причетних до оргій. 

«Пиятики були особливо час-
то влітку, коли Балицька їздила за 
кордон. Крім дач, п'янки влашто-
вувалися на катері, побудованому 
в Києві 1936-го. Банкет перетво-
рювався на суцільну пиятику. У них 
брали участь і дружини. Дружин Се-

менова, Чирського, Лєпіна, Шаро-
ва використовував Балицький. Про 
це знав обслуговуючий персонал. 
До Кацнельсона часто приїжджала 
з Москви артистка, дружина роз-
стріляного колишнього директора 
Держбанку (троцькіста), тоді ор-
ганізовувалися інтимні вечори за 
участю Балицького, Кацнельсона, 
Шарова, Рубінштейна, Бачинсько-
го», повідомляє він.

Слід зазначити, що Всеволод 
Балицький був заарештований 
1937-го і розстріляний. 1998-го він 
був визнаний таким, що не підлягає 
реабілітаці

Gazeta, 15. 08. 2019

Банкети на яхтах та оргії: як жили і розважалися організатори Голодомору
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Методичні рекомендації 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті до 75-х роковин 
початку примусового виселення 
українців з Лемківщини, Надсян-
ня, Холмщини, Південного Під-
ляшшя, Любачівщини, Західної 
Бойківщини

У вересні 2019 року виповню-
ється 75 років від початку депорта-
ції з Лемківщини, Надсяння, Холм-
щини, Південного Підляшшя, Люба-
чівщини, Західної Бойківщини меш-
канців цих регіонів Польщі. 

Понад 482 тисячі українців тоді 
примусово позасудово пересели-
ли до УРСР у 1944–1946 роках. Це 
брутально здійснили комуністичні 
режими СРСР і Польщі із застосу-
ванням терору, репресій, конфіска-
ції майна, обмеження політичних, 
соціальних, економічних і культур-
них прав людей. 

Вигнання нацистів зі Східної Єв-
ропи в 1944–1945 роках супрово-
джувалося утвердженням у регіо-
нах комуністичних режимів шляхом 
масштабних репресій, депортацій, 
упокорення населення.

Для встановлення радянсько-
польського кордону й усунення те-
риторіальних суперечок 9 верес-
ня 1944 року представники УРСР і 
Польської Народної Республіки під-
писали Угоду про евакуацію україн-
ського населення з території Поль-
щі і польських громадян з території 
УРСР і створили відповідні органи.

Депортація українців із Польщі 
в 1944–1946 роках охопила землі 
Лемківщини, Надсяння, Південного 
Підляшшя та Холмщини. Територія 
розташування вивезених в УРСР 
охопила 17 областей. Найбільше їх 
осіло на Тернопіллі та в сусідніх об-
ластях.

Попри заяви, буцімто переїзд 
здійснюватиметься добровільно, 
комуністичні режими СРСР та Поль-
ської Народної Республіки масово 
використовували репресивні ме-
тоди. Виселення перетворилося на 
примусову депортацію.

Керівництвом комуністичних 
режимів виселення і депортації 
розглядались як спосіб вирішення 
«українського питання» у Польщі. 

Продовженням депортації 
українців стала Акція «Вісла», про-
ведена у 1947 році польським ко-
муністичним режимом. У ході акції 
близько 150 тисяч українців депор-
тували на північні та північно-захід-
ні території Польщі.

Вигнанці втратили більшість 
майна, особливо нерухомого.

Внаслідок переселень і депор-
тацій у 1944–1952 роках рідних 
домівок було позбавлено близько 
750 тисяч українців.

У 1944–1946 роках із захід-
них областей УРСР переселили до 
Польші майже 790 тисяч поляків та 
євреїв.

Одним із підсумків Другої світо-
вої війни стало встановлення нових 
державних кордонів в Європі, зо-
крема між СРСР і Польщею. Це пи-
тання постало ще на Тегеранській 
конференції керівників трьох союз-
них держав (28 листопада–1 груд-
ня 1943 року). Її учасники дійшли 
згоди, що кордон між СРСР і Поль-
щею пролягатиме по «лінії Керзо-
на», тобто як це було на вересень 
1939 року. Щоб із таким поворотом 
ситуації погодився польський емі-
грантський уряд у Лондоні, прем’єр-
міністр Великої Британії Вінстон 
Черчіль запропонував віддати 
Польщі взамін Західної України й 
Західної Білорусі землі Німеччини: 

Східну Пруссію, Західне Помор’я з 
Данцигом, Верхню Силезію.

Водночас обговорювали, як 
зробити, щоб після зміни кордонів 
українці опинилися в УРСР, а поля-
ки – в Польщі. Так постало питан-
ня «переміщення населення». Хоча 
тоді йшлося виключно про добро-
вільні засади переїзду людей.

Депортація українців за 
Угодою про взаємний 

обмін населенням 
від 9 вересня 1944 року 

До переїзду в СРСР підлягали 
усі громадяни української націо-
нальності з теренів Холмського, 
Грубешівського, Томашівського, 
Красноставського, Володавського 
та інших повітів Люблінського, Ря-
шівського та пізніше з Краківсько-
го воєводств. Депортованих виво-
зили запланованими маршрутами 
без урахування думки людей.

Переселенців мали звільняти 
від податків і поточних виплат. Під 
час виїзду можна було взяти з со-
бою особисті й домашні речі, про-
дукти харчування й господарський 
інвентар вагою до 2 тонн на ро-
дину. Майно, що лишалося, мали 
описати й оцінити, а його вартість 
у грошовому еквіваленті поверну-
ти на місці поселення в УРСР. Пе-
реселенці мали отримати земель-
ні ділянки, за розмірами однакові 
з тими, які вони залишили. 

 Схожі угоди ПКНВ уклав того 
ж 9 вересня з урядом Білоруської 
Радянської Соціалістичної Респу-
бліки, а 22 вересня – з Урядом Ли-
товської Радянської Соціалістич-
ної Республіки. Вони також перед-
бачали «обмін населенням» – по-
ляків та білорусів і литовців. 

План депортації не один раз 
змінювали як щодо кількості пере-
селенців, так і щодо місць їх роз-
селення. 

І етап депортації: 
15 жовтня – 

грудень 1944 року
Відносно добровільний пері-

од. Виселяли переважно мешкан-
ців Холмського, Грубешівського, 
Томашівського і Замостівського 
повітів. Ті терени навесні і влітку 
1944-го сплюндрували й спали-
ли загони Армії Крайової, баталь-
йони хлопські та інші польські під-
пільні формування.

Перший ешелон з переселен-
цями було відправлено із села 
Стрільці Грубешівського повіту. Він 
складався з 28 вагонів, в яких ви-
їздили 290 осіб – власники 78 гос-
подарств. Потяг рушив зі станції 
Володимир-Волинський з призна-
ченням на станцію Ново-Хортиця 
Запорізької області. 

Умови переїзду були жахливи-
ми. Від дому до залізниці людей су-
проводжував військовий конвой. 
Проживали вони до відправлен-
ня поїзда на залізничних станціях 
просто неба, без належних сані-
тарних умов, харчування та медич-
ної допомоги. При тому очікування 
формування ешелонів тривало від 
кількох тижнів до кількох місяців. 
Перевозили депортованих пере-
важно у товарних потягах – часом 
в одному вагоні з худобою. Дорога 
до місця призначення могла затяг-
нутися на місяць. 

Початковий етап був відносно 
добровільним. Люди самі зголошу-
валися виїжджати. Одні з них че-
рез те, що піддавалися на пропа-

ганду про щасливе радянське жит-
тя. а інші, втікаючи від польських 
погромів (як, наприклад, українці 
Холмщини після весни 1944 року) 
або від утисків за національною та 
релігійною ознаками. 

ІІ етап: 
січень–серпень 1945 року

Після вигнання нацистів і їхніх 
союзників із західної Лемківщи-
ни почався масовий виїзд із зруй-
нованих війною сіл (Дуклянський 
і Лупківський перевали). Це була 
остання умовно добровільна пе-
реселенська група. Усі інші втіка-
ли від терору польського підпілля. 

У лютому–березні 1945-го 
польське підпілля й частини Кор-
пусу внутрішньої безпеки почали 
антиукраїнські збройні акції під 
гаслами «Українці за Сян». Поль-
ська комуністична влада не чини-
ла протидії цим злочинним акціям. 
Вбивства українців у Березівсько-
му, Холмському, Грубешівському, 
Любачівському, Перемиському, 
Сяноцькому й Томашівському по-
вітах сприяли збільшенню охочих 
виїхати. 

Від січня до кінця серпня 1945 
року переселили 229 685 осіб (59 
644 родини). 

Від літа 1945 року плани пере-
селенської акції почали зазнава-
ли краху – почалася зворотна са-
мовільна масова міграція пересе-
ленців у західному напрямі через 
невлаштованість на місцях пере-
селення. У південних і східних об-
ластях закріпилося лише 20 тисяч 
прибулих. 

ІІІ етап: вересень–
грудень 1945 року

На цьому етапі депортація 
впроваджувалася силами трьох 
дивізій піхоти Війська Польсько-
го. Тоді насильно виселили україн-
ців із Ліського, Любачівського, Пе-
ремишльського та Сяноцького по-
вітів. А з теренів Західної України 
депортували польське населення. 

УПА, як єдина сила, що могла 
протидіяти переселенню, розпо-
чала палити села в тій місцевос-
ті, звідки виселяли українців. Ті 
відплатні акції погіршили ситуа-
цію. Комуністична влада отримала 
додатковий аргумент для депор-
тацій, а військові – для репресій 
проти цивільних, які сприяли по-
встанцям.

ІV етап: січень–
15 червня 1946 року

Тоді депортували найбільшу 
кількість жителів Закерзоння – 

понад 250 тисяч – у західний ре-
гіон розселення, де зосереджу-
валися родини, які самовільно 
виїхали із інших областей. Тепер 
виконавці діяли особливо жор-
стоко, нищили українські села. У 
січні–березні проти селян, котрі 
не бажали лишати домівку, про-
вели пацифікацію. Наприклад, 
у селі Завадці Морохівській Ся-
ноцького повіту, де 25 січня 1946 
року солдати 2-го батальйону 34-
го піхотного полку ВП вбили 56 
мешканців.

Через застосування війська 
в період від 1 січня до 15 червня 
1946 року вдалося депортувати 
252 422 українців. 

До Білоруської РСР пересе-
лили майже 36 тисяч осіб, відмо-
вилося виїхати понад 100 тисяч. 
Щодо білорусів не застосовували 
примусового військового виселен-
ня. Найменше з Польщі пересели-
ли литовців – 14 осіб. Водночас до 
Польщі з Білоруської РСР пересе-
лили 231 тисячу поляків, ще майже 
170 тисяч з Литовської РСР.

Вже після припинення дії угоди 
поляки продовжували складати 
списки українців, які залишилися 
в Польщі, щоб повністю зачистити 
територію. 

Особливості 
облаштування 

Переселені українці пережи-
вали матеріальні і моральні труд-
нощі. На нових місцях вони по-
винні були пристосовуватися до 
нових умов господарювання. 
Наприклад, колишні мешканці 
Прикарпаття і Карпат із традицій-
ним укладом, сформованим у гір-
ських лісистих місцевостях, опи-
нившись у південних областей 
України, мусили звикати до степо-
вого клімату та аграрної культури.

Крім того, селянам-господа-
рям украй важко було призвичаї-
тися до радянської колгоспної сис-
теми. Адже ті, хто ставали колгосп-
никами, віддавали державі худобу 
та реманент і користуватися ними 
для особистих потреб вже не мо-
гли. За роботу отримували не гро-
ші, а трудодні. Тому більшість пере-
селенців хоч працювали в колгос-
пі, але категорично відмовлялися 
вступати до нього. Багато хто на-
магався втекти до міст чи промис-
лових містечок, щоб і влаштувати-
ся на підприємствах або залізниці. 
Прагнули також переїхали в захід-
ні області, де ще існувало одноо-
сібне господарство. Дехто нама-
гався повернутися до Польщі. Але 
їх затримували на кордоні. 

Практично всі прибулі в УРСР 
зіштовхнулися з житловою про-
блемою. Одиниці змогли придба-
ти житло власним коштом чи у кре-
дит. А інших розміщали по хатах 
місцевих селян. 

Житлова невлаштованість 
була не єдиним лихом переселен-
ців. Щодо них чинилися свавілля і 
беззаконня. 

З метою «радянського переви-
ховання» серед депортованих про-
водили масово-політичну роботу. 
Невдоволених комуністичним ла-
дом арештовували та судили як 
«націоналістичний елемент».

Між переселенцями та місце-
вим населенням складалися не-
легкі взаємовідносини. Прибулі 
до південних і центрально-східних 
областей зіштовхнулись із мовним 
бар’єром, радянським світогля-
дом, зокрема в контексті власнос-
ті «приватне–колективне» .

Загалом примусове пересе-
лення призвело до руйнування іс-
торичних, матеріальних, мораль-
них та культурних цінностей Лем-
ківщини, Західної Бойківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя і 
поставило під загрозу знищення 
цілі етнографічні групи українсько-
го народу. 

Акція «Вісла»
Депортаційну акцію «Вісла» 

провів польський комуністичний 
режим під приводом ліквідації 
формувань Української повстан-
ської армії на Закерзонні. Однак 
справжнім наміром, прихованим 
у документах з грифом «таємно», 
було «остаточне розв’язання укра-
їнської проблеми в Польщі». 

Операцію розпочали 28 квітня 
1947 року та тривала вона до 29 
липня. Українців примусово, з ви-
користанням військ, виселили з 
їхніх етнічних територій і розпоро-
шили по північній і західній части-
ні Польщі. Під час акції владні під-
розділи вдалися до насилля – па-
лили українські житла, руйнували 
церкви та українські цвинтарі. 

З квітня до липня 1947 року 
оперативна група «Вісла» прове-
ла 357 бойових акцій, ліквідувала 
1509 повстанців, знищила 1178 
бункерів і криївок, заарештувала 
майже 2800 осіб із цивільної ме-
режі ОУН і УПА у Закерзонні.

3936 підозрюваних у співп-
раці з УПА ув’язнили в концтабо-
рі Явожно. З них — 823 жінки, 27 
священників. Унаслідок катувань 
загинуло близько 200 бранців.

За три місяці малу батьківщи-
ну втратили від 137 до 150 140 ти-
сяч осіб. Урядовим декретом від 
27 серпня 1949 року українців по-
збавили права на господарства, з 
яких вони були виселені, і на зали-
шене там нерухоме майно. 

Вже після завершення «Ві-
сли» з’ясувалося, що депортація 
обминула українців, що мешкали 
у Красноставському, Замостян-
ському та Білгорайському повітах 
Люблінського воєводства. У цьо-
му регіоні не виявили українсько-
го націоналістичного підпілля. Од-
нак Держкомітет безпеки Поль-
щі наказав виселити українські 
родини, «не зважаючи на ступінь 
лояльності та партійну приналеж-
ність». У таємній директиві від 10 
листопада 1947 року йшлося про 
те, що головною метою пересе-
лення українців є «асиміляція в но-
вому польському середовищі. [...] 
Не вживати до цих переселенців 
назви «українець».

Пам'ятаємо про депортації

Гравюра Василя Мадзеляна «Операція Вісла». 
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Фотоархів

Український серіал «Кріпосна» став 
хітом за кількістю переглядів у Польщі. 
Події стрічки відбуваються в Ніжині в 19 
столітті. Там мешкає заможний поміщик 
Чирвінський, у власності якого — моло-
да й витончена кріпачка Катерина Вер-
бицька.

Насправді ж рід Чирвінських зовсім 
не схожий на свій кінообраз, хоча теж 
міцно пов'язаний з Чернігівщиною. А ми 
повинні знати своїх. Тим паче, що росі-
яни чомусь називають їх «російськими 
ученими». 

Коріння цієї родини тягнеться у 17 ст. 
і пов’язане з прізвищами гетьманської 
старшини Лизогубів, Білецьких-Носенків 
з Чернігівщини та Іванових (Йогансенів) 
з Архангельська. 

Прізвище Чирвінських стало відоме 
в першій пол. 18 ст. Лаврентій Чирвін-
ський закінчив Чернігівську духовну се-
мінарію та викладав у ній. Його син Пе-
тро Лаврентійович теж закінчив семіна-
рію, викладав у ній, а пізніше перейшов 
працювати мировим посередником Го-
роднянського повіту та мав звання ко-
лезький асесор та колезький радник, що 
надавало право на потомственне дво-
рянство. 

Він був одружений двічі, спершу на 
Марії Григорівні Сребдольській, а піз-
ніше, вочевидь через смерть дружини, 
приблизно у 1846-1847 роках, одружив-
ся на Анні Олександрівні Білецькій-Но-
сенко. У них з’явилося троє дітей: Мико-
лай, Петро і Марія, про життя котрої мало 
відомо. 

Після того, як Петро Чирвінський 
отримав посаду у Городнянському пові-
ті, вся родина переїхали до Городні. Піс-
ля смерті Петра Лаврентійовича родина 
перебралася жити на хутір Будище, біля 
Олешні. 

Першим прославив рід на всю Росій-
ську імперію, як визначний науковець, 
Петро Петрович Чирвінський (1849 – 
1931 рр.) – український громадський 
діяч і земський статистик. Він отримав 
освіту у Полтавському кадетському кор-
пусі, Констянтинівському військовому 
училищі, в інститутах — хліборобства та 
лісовому у Санкт-Петербурзі. 

По закінченні їх Чирвінський повер-
нувся на Чернігівщину, але за участь в 
українському громадському житті був 
засланий до Холмогорів Архангельської 
губернії, де перебував у 1870—1875 ро-
ках.

Був запрошений в 1876 р. чернігів-
ської управою до завідування земською 
статистикою. Справа ця була новою, не 
мала за собою готових програм і мето-
дів дослідження. Чирвінський спільно зі 
своїми найближчими співробітниками 
(Варзаром, Русовим, Шлікевичем, Семя-
новским, Філімоновим) виробив і увів у 
практику особливий тип статистико-еко-
номічних досліджень — збиранням да-
них на місцях, по дрібних територіальних 
одиницях. Тип цей згодом був прийнятий 
за зразок земствами кількох губерній і 
використувався у практиці під ім'ям «те-
риторіального» або «чернігівського» типу 
земської статистики.

З 1881 р Чирвінський, як член гу-
бернської управи, завідував статистич-
ними роботами чернігівського земства 
(відновленими після 3-річної перерви), 
які були виконані в більшій частині гу-
бернії під його безпосереднім керівни-
цтвом, і склав 15 томів «Матеріалів» (по 
числу повітів губернії). За свої роботи по 
земській статистиці, зокрема, за статис-
тико-економічний опис «Кролевецького 
повіту» (в якому, крім звичайних статис-
тичних відомостей, було приведено ви-
тяг з «Генеральної опису Малоросії» ХVIII 
століття і дано порівняння економічного 
добробуту селянства і козацтва в його 
нинішньому становищі і сто років тому), 
Чирвінський отримав від Міністерства 
державного майна велику золоту ме-
даль графа Кисельова. 

Статті його друкувалися з 1875 по 
1880 р., зокрема в газеті «Неделя». Деякі 

з цих статей, за підписом «П. Ч.», «Чернігі-
вець» та інші, звернули на себе увагу і ви-
кликали тривалу і жваву полеміку з «пи-
тання села».

За радянської влади жив переваж-
но в Росії і довший час працював на сіль-
ськогосподарській дослідній станції біля 
Вятки (згодом Кіров).

Прославив рід Чирвінських і його рід-
ний брат професор Микола Петрович 
Чирвінський (1848 – 1920 рр.), осново-
положник селекційно-генетичної робо-
ти на племінних ресурсах та зоотехнічної 
науки. 

Навчався Микола Петрович у Воро-
незькому кадетському корпусі, протягом 
1868-1872 рр. – у Санкт-Петербурзькому 
землеробському інституті. Уже в цей пе-
ріод проявилася його зацікавленість зо-
отехнією. Результатом стала розробка 
наукових основ годівлі сільськогоспо-
дарських тварин.

У 1877 р. вченого відряджають за 
кордон для ознайомлення з досвідом 
перших агрономічних дослідних станцій 
та лабораторій при сільськогосподар-
ських школах в Німеччині, Бельгії, Фран-
ції. Після повернення його запрошують 
до Петровської сільськогосподарської 
академії для організації першої в краї-
ні кафедри зоотехнії. За дорученням Де-
партаменту землеробства Микола Пе-
трович розробив перше керівництво для 
курсу загального тваринництва, яке ви-
тримало чотири видання і більш ніж 30 
років було основним посібником для сту-
дентів. Учений також ініціював відкриття 
кафедри годівлі сільськогосподарських 
тварин у складі академії.

За захист дисертації у 1883 р. М. П. 
Чирвінському присвоєно ступінь магі-
стра сільського господарства. Фактично 
цією роботою вітчизняна зоотехнічна на-
ука декларувала свою самобутність.

Його затверджують на посаді профе-
сора на кафедрі зоотехнії. У 1894 р. піс-
ля закриття академії його обирають чле-
ном Ученого комітету Міністерства зем-
леробства і державних маєтностей, а та-
кож завідувачем бюро зоотехнії. Він став 
організатором ряду сільськогосподар-
ських виставок та з’їздів, провів (1895-
1896 рр.) спеціальне обстеження вівчар-
ства в південній частині Російської імпе-
рії та Бессарабії.

Пізніше (1898 р.) за рекомендаці-
єю К. А. Тімірязєва вченого запросили 
до щойно відкритого Київського політех-
нічного інституту, у складі якого функці-
онувало сільськогосподарське відділен-
ня. Його призначають на посаду декана 
цього відділення та ученим секретарем 
Інституту. На цій посаді він виявився не-
втомним генератором нових ідей, в т.ч. 
в управлінні вищою школою. У 1905 р. 
його обирають першим виборним ректо-
ром КПІ ім. Сікорського, але через рік він 
залишає цю посаду. Через шість років 
роботи у закладі вченому присвоюють 
звання заслуженого професора.

При ньому на сільськогосподарсько-
му відділенні створена одна з кращих в 
країні кафедра загальної зоотехнії із ка-
бінетами та лабораторією, зразковим 
на той час двором худоби і дослідною ві-
вчарнею (біля 100 голів різних порід). 

У 1915 р., як результат 12-річ-
ної копіткої праці, виходить моногра-
фія «Разводимые в России породы 
грубошерстных овец», яка стала першою 
фундаментальною працею з вітчизняно-
го вівчарства. 

Пошуки вченого у зоотехнії були про-
ведені на 30-40 років раніше подібних 
досліджень у зарубіжних країнах і прине-
сли йому світове визнання.

Працю цього роду продовжили два 
сини Миколи Петровича – Петро Мико-
лайович та Володимир Миколайович. 

Петро Миколайович Чирвінський 
(1880 – 1955 рр.) – мінералог і петро-

граф. Хоча значна частина його науково-
педагогічної діяльності проходила не в 
Україні, та його перші наукові роботи ви-
конувалися саме тут. Закінчивши 1902 р. 
Київський університет із золотою медал-
лю, Чирвінський був залишений при уні-
верситеті для підготовки до професор-
ської діяльності.

Петро Миколайович досліджував 
Орловську та Курську губернії, Хоперські 
залізорудні родовища, мідні родовища 
Кедабека, Північного Кавказу, Криму. 
Від 1909 року професор Донського по-
літехнічного інституту в Новочеркаську.

1931 року репресований та висла-
ний на Кольський півострів, де продо-
вжував займатися геологією. В 1941 
році переведений до Солікамська — на 
першу калійну копальню.

1945 року судимість була знята, в 
1989 році реабілітований.

Володимир Миколайович Чирвін-
ський (1883 – 1942 рр.). – український 
геолог. У 1907 році закінчив Київський 
університет; з 1911 року викладав гео-

логію й мінералогію у вищих школах у, 
одночасно брав участь у роботі Україн-
ського геологічного комітету і працював 
в Інституті геологічних наук АН УРСР. Ав-
тор понад 100 наукових праць з міне-
ралогії, кристалографії, петрографії, ви-
вчення гірських порід та корисних копа-
лин України. Чирвінський провадив гео-
логічні зйомки території України та склав 
геологічний опис терену Києва та його 
околиць.

Олександр ЯСЕНЧУК
Чернігів

Олександр СОЛОМАХА
Чернігів

Спільнота «Історія, як вона є...»

Серіал «Кріпосна» і Чирвінські: 
кінообраз та реальність 

Плеяда науковців з Чернігівщини

Світлини зі Сновська, що на Чернігівщині.
Фотосалон Х. Фрейдкіна. Початок ХХ ст. 

Фото з аукціонів

Чернігівщина. 1919 р.

Прилуки. Конференція євреїв-кустарів. 1924 р.
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Громадський 
діяч, меценат 

Григорій Ґалаґан 
15 серпня 1819-го в 

селі Сокиринці, нині Сріб-
нянського району Черні-
гівщини, народився Григо-
рій Павлович Ґалаґан, гро-
мадський діяч, меценат.

Походив із старовин-
ного козацько-старшин-
ського роду Ґалаґанів. На-
вчався на юридичному фа-
культеті Петербурзького 
університету. Повернув-
шись у Сокиринці, у своїх 
маєтках за короткий тер-
мін перейшов на нові фор-
ми господарювання, збіль-
шуючи їх рентабельність. Що було надзвичайною рідкіс-
тю для періоду глибокої кризи поміщицьких господарств.

Якщо на початку Григорій Ґалаґан мало чим відріз-
нявся від інших поміщиків, то під впливом домашнього 
наставника, відомого громадського діяча Федора Чижо-
ва, який готував юнака до вступу в університет і друж-
ні стосунки з яким зав’язалися на все життя, з розбе-
щеного оточенням поміщика-панича поступово сформу-
валася особистість із чіткою життєвою позицією. Послі-
довно захищав права селянства, через що мав чимало 
конфліктів з місцевими поміщиками. Активно виступав 
за скасування кріпацтва і повне звільнення селян, вхо-
див до «редакційної колегії», яка працювала над підго-
товкою селянської реформи 1861-го. Свого кріпака, слі-
пого бандуриста Остапа Вересая не лише відпустив на 
волю, але й влаштував виступи у Києві та Петербурзі, 
підтримував фінансово.

Був особисто знайомий і листувався з Михайлом 
Максимовичем, Пантелеймоном Кулішем, Володими-
ром Антоновичем, Михайлом Драгомановим. Матері-
ально допомагав Тарасу Шевченку, фінансував видан-
ня його книг.

Страшним ударом для Григорія Павловича ста-
ла смерть від тифу в 1869-му єдиного сина 16-річного 
Павла, через що згасла чоловіча лінія роду. Аби увічни-
ти пам’ять про сина, заснував у Києві колегію Павла Ґа-
лаґана (1871), яка мала готувати юнаків різного стану 
«з недостатніми матеріальними засобами» до вступу в 
університет. Григорій Ґалаґан пожертвував у фонд на-
вчального закладу мільйон карбованців і придбав два 
будинки з флігелями. У промові на відкритті він зазна-
чив: «Нам залишалося одне з двох: або віддатися цілко-
витій і безкінечній печалі, котрої, поза сумнівом, волі-
ла душа, або, зжившися з печаллю, прагнути того, щоб 
наш бідолашний син продовжував жити в інших, у своїх 
ближніх і для своїх ближніх. Ми обрали останнє…».

За його фінансової підтримки відкрито гімназію в 
Прилуках (1874), ремісничі училища в Ічнянському і При-
луцькому повітах, цілий ряд народних шкіл. Матеріально 
підтримував журнал «Київська старовина» та інші укра-
їнські видання.

У 1871-му заснував у рідному селі перше в Україні 
ощадно-позичкове товариство для боротьби з невро-
жаями. Очолював Південно-Західний відділ Російського 
географічного товариства (1873-1875), з якого вийшов 
у 1876-му, на знак протесту проти Емського указу.

Ще в юні роки, повернувшись у рідні краї з Петер-
бурга, Григорій Ґалаґан занотував у щоденнику: «Я в Ма-
лоросії! У моїй вітчизні – я не можу описати те приємне 
почуття, яким я володів, увійшовши в церкву і побачив-
ши, що я з нову перебуваю з мирними моїми співвітчиз-
никами, які (і чоловіки, і жінки) так прекрасні!».

Автор цінних наукових фольклорних і етнографічних 
праць. Один із засновників Київської міської публічної 
бібліотеки (нині Національна парламентська бібліотека 
України).

Помер 25 вересня 1888-го в Сокиринцях.
 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам'яті

Чернігів

Каміл Львович Розумовський – 
правнук гетьмана, представник ав-
стрійської гілки родини, що існує 
досі. Саме він був одним із мецена-
тів першої реставрації палацу К. Ро-
зумовського в Батурині і впродовж 
свого життя зберігав не лише родин-
ні традиції, а й меморіальні речі сво-
їх предків.

Каміл Розумовський став авто-
ром кількох книг з історії своєї роди-
ни. Ці видання були написані німець-
кою мовою та видані незначним ти-
ражем, а тому дуже рідкісні. 

В 1913 р. в м. Галла вийшла пра-
ця, адресована нащадкам: «Aus 
alten Zeiten. Graf Kirill Grigoriewitsch 
Rasumovsky. 1728–1803. Ein 
Gedenkblatt fur den letzten Hetman 
der Ukraine. Als Manuskript gedruckt». 
У цій книзі Каміл намагався розкри-
ти важливі діяння свого видатного 
прадіда – гетьмана Кирила Розу-
мовського.

У передмові до книги він напи-
сав: «Коли мої діти зацікавляться 
багатим на події життям свого пред-
ка, якого добрий характер не зазнав 
змін, … то віддати честь пам’яті Ки-
рилу Розумовському вони зможуть 
завдяки своїм гідним вчинкам, тоді 
й я буду за мій труд вповні винагоро-
джений».

Каміл неодноразово відвіду-
вав гетьманську столицю. У книзі 
він згадує цікавий епізод, який тра-
пився з ним під час перебування у 
Батурині в 1909 р.: «…один моло-
дий горожанин на прізвище Стокоз 
(Stokos), власник гарного магазину, 

приніс нам у подарунок славну ба-
туринську шинку на тарілці, що була 
покрита рушником з прекрасни-
ми українськими узорами, а до того 
ще й срібну медаль 1748 р. з обра-
зом цариці Єлизавети, і просив цю 
медаль прийняти на знак незмінної 
вдячності його родини до Розумов-
ських, бо Кирило Розумовський зро-
бив предка Стокоза незалежною 
людиною».

Також авторству Каміла на-
лежить каталог родинної збір-
ки, виданий в 1907 р. німецькою 
мовою: «Katalog der Familien – 
Bibliothek und Familien – Kunst – und 
Denkwurdigkeiten – Sammlung des 
Camillo Graf Razumovsky». Ця кни-
га, яка складається з двох об’ємних 
частин, є неоціненним джерелом 
щодо вивчення вподобань, захо-
плень та мистецьких смаків родини 
Розумовських, адже особисті речі 
можуть розповісти значно більше, 
ніж книги чи архівні матеріали.

З першої частини книги дізнає-
мося, що у сімейній бібліотеці Розу-
мовських нараховувалось 279 книг 
з європейської історії, у тому числі 
щоденники, спогади видатних осо-
бистостей ХІХ ст. Вартим уваги є роз-
діл, який містить публікації, присвя-
чені історії родини Розумовських, 
зокрема: перше видання О. Василь-
чикова, Д. Бантиш-Каменського.

Цікавість викликає розділ, який 
вміщує перелік спогадів та альбо-
мів представників родини Розумов-
ських, зокрема 2 альбоми з життє-
вими епізодами Лева Розумовсько-

го, альбом із сімейними портретами 
та спогадами графині Рози Розумов-
ської. Також у переліку зазначено 
чималу кількість нотного зібрання 
їхньої родини: пісні для віолончелі, 
складені та присвячені Марії Розу-
мовській, твори Людвіга ван Бетхо-
вена (Симфонія № 5 та № 6, кварте-
ти Розумовського, присвячені сину 
гетьмана Андрію Розумовському). 
У книзі містяться зображення видів 
замків та надгробних пам’ятників 
родини Розумовських.

Друга частина книги «Katalog der 
Familien – Bibliothek und Familien 
– Kunst – und Denkwurdigkeiten 
– Sammlung des Camillo Graf 
Razumovsky» міститьперелік пор-
третів, мініатюр, гравюр зображень 
представників родини Розумов-
ських, які перебували у зібранні Ро-
зумовських та інших членів родини.

Сьогодні в експозиції пала-
цу гетьмана України Кирила Розу-
мовського представлений лейб-
компанійський палаш ХVІІІ ст., який 
належав Кирилу Розумовському. Ця 
цінна родинна реліквія довгий час 
зберігалася у родині нащадків геть-
мана, і можна сміливо припустити, 
що цим ми завдячуємо й Камілу Ро-
зумовському. Саме він прищепив 
наступним поколінням любов до іс-
торії своєї родини, важливість збе-
реження її традицій та унікальних 
речей, що є свідками життя та діяль-
ності гетьмана К. Розумовського. 

Юлія ФУРСОВА.
науковий співробітник 

заповідника

З метою збережен-
ня пам’ятних місць, 
пов’язаних з історією 
українського козацтва та 
гетьманства, постановою

Кабінету Міністрів 
України від 14 червня 
1993 р. комплекс пам’яток 
Батурина було оголоше-
но Державним історико-
культурним заповідником 
«Гетьманська столиця».

Науково-дослідна ро-
бота співробітників запо-
відника – це вивчення іс-
торії Батурина, передусім 
гетьманського періоду, Лі-
вобережжя доби існуван-
ня України-Гетьманщини, 
дослідження і збереженої 
культурної спадщини. 

Заповідник має свій 
науковий архів, який що-
року поповнюється зна-
чною кількістю історичних 
довідок, розробок.

У 1997 р. заповідником 
започатковане проведен-
ня наукових Батуринських 
читань, в яких беруть 
участь науковці України 
та закордону. За резуль-
татами читань з 2006 року 
друкуються наукові збір-
ники, а з 2010 року запо-
чатковано випуск збірни-
ка наукових праць «Бату-
ринська старовина». Нині 
його видаємо спільно з 

Національним університе-
том «Чернігівський колегі-
ум» ім.Т. Шевченка та Цен-
тром пам’яткознавства 
НАН України і Українським 
товариством охорони 
пам’ятників історії та куль-
тури. 

З 2012 р. кож-
ні два роки заповід-
ник спільно з Центром 
пам’яткознавства НАН 
України проводить Міжна-
родні Спаські наукові чи-
тання.

У 2006 році заповід-
ником було започаткова-
но видання газети «Слово 
«Гетьманської столиці», де 
друкуються розвідки спів-
робітників заповідника, 
інших дослідників. Вже ви-
дано понад 70 номерів, їх 
ми розповсюджуємо без-
коштовно. Також заповід-
ник видає путівники, бу-
клети, каталоги.

Спільно з з Національ-
ним центром «Мала ака-
демія наук України», Укра-
їнським інститутом націо-
нальної пам’яті, 

Національним уні-
верситетом «Чернігів-
ський колегіум» ім. Т. 
Шевченка, Центром 
пам’яткознавства НАН 
України і УТОПІК. На-
слідком організовуємо 

проведення наукових 
конференцій і читань, 
творчих конкурсів, здій-
снення археологічних до-
сліджень. 

Дирекцією заповідни-
ка проводиться значна 
робота у сфері міжнарод-
ного наукового співробіт-
ництва. В 2017 році були 
укладені договори про 
співробітництво з Іри-
ною Дмитришин — завід-
уючою кафедрою в Па-
ризькому Інституті Схід-
них мов та цивілізацій, 
щодо представлення за-
галу видатного українця, 
військового діяча і ди-
пломата Григорія Орлика. 
Також укладений дого-
вір про співробітництво 
з Університетом «Нижній 
Дунай» у м. Галац (Руму-
нія) про наукові дослі-
дження спільних сторінок 
історії України та Румунії 
ХVІІ–ХVІІІ століть, вивчен-
ня та висвітлення діяль-
ності гетьмана Івана Ма-
зепи.

В 2006 р. зусиллями 
колективу створена екс-
позиція у відреставрова-
них залах Будинку гене-
рального судді В. Кочу-
бея. На початку 2009 р. 
в приміщенні Воскресен-
ської церковно-парафі-

яльної школи розпочав 
роботу Музей археології 
Батурина.

22 серпня 2009 р. Пре-
зидент України В. Ющенко 
урочисто відкрив відрес-
таврований палац гетьма-
на Кирила Розумовсько-
го, де розгорнули експо-
зицію Музею Гетьманської 
слави. 

Щоб створити ці екс-
позиції, була проведена 
величезна робота – роз-
роблення концепцій, під-
бір музейних предметів, 
проведення експедицій по 
збиранню матеріалів, на-
укова робота, пов’язана 
з визначенням музейних 
предметів. Наш заповід-
ник на момент створення 
в 1993 році не успадку-
вав жодної колекції чи зі-
брання, тому колектив па-
ралельно працював і над 
комплектуванням фондо-
вої збірки. Сьогодні плідна 
виставково-експозицій-
на діяльність базується, 
як на власному фондово-
му зібранні, так і з залу-
ченням до співпраці інших 
закладів.

Любов КІЯШКО, 
заступник директора 

заповідника 
з наукової частини

Зберігач родинної колекції Розумовських

Батурин — гетьманська столиця

Наукові здобутки заповідника

Колегія Павла Галагана. 
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Напевно, кожен з нас погодиться 
з думкою, що «Історія людства, в тому 
числі і історія Гетьманщини, писала-
ся здебільшого чоловіками, про чо-
ловіків і для чоловіків». Жінка, навіть 
представниця могутніх правлячих ро-
дин, рідко з’являлася на сторінках ко-
зацьких літописів. Й на те були свої 
причини. Світ XVII-XVIII ст. був патріар-
хальним. Жінка не відігравала ролі в 
управлінні державою чи суспільством, 
не мала виборчих прав. Жінка була од-
ним з традиційних військових трофеїв 
того часу. Українські козаки в роки На-
ціонально-визвольної революції 1648-
1657 рр. теж силою брали собі в дру-
жини чи наложниці молодих панянок 
Речі Посполитої.

Небагатьом жінкам доби Гетьман-
щини вдалося потрапити на сторінки 
літописів. Напевно, найвідомішою жін-
кою Гетьманщини досі була Мотря Ко-
чубей з її трагічною історією кохання 
до гетьмана Івана Мазепи. Козацькі 
літописці та європейські хроністи XVІI-
XVIII ст. не були милостиві й уважні на-
віть до гетьманш – дружин українських 
гетьманів. 

Втім, козацька Україна знає жін-
ку, яка вписала своє ім’я до історії 
Гетьманщини. Мова про Ганну Золо-
таренко – дружину гетьмана Богдана 
Хмельницького. Саме Ганна 21 липня 
1655 р. видала свій іменний охорон-
ний універсал Густинському монасти-
рю, що зберігся до нашого часу. Цей 
універсал, писаний рукою жінки, на-
віть гетьманші, є єдиним офіційним 
документом такого роду, що нині відо-
мий науковцям. Універсал, що пока-
зує неймовірну силу (а можливо й хи-
трість?) жінки, яка не просто боролася 
за виживання у жорстокому чоловічо-
му світі козацької епохи, а сама дикту-
вала волю лютим і почасти неконтро-
льованим козакам та оскаженілим від 
запаху крові селянам.

2017-2019 роки стали часом неочі-
куваного інтересу істориків та журна-
лістів до Ганни Золотаренко. На шпаль-
тах газет та інтернет-видань одна за 
одною поставали статті, присвячені 
«жіночій історії Гетьманщини», «фаталь-
ній чи доленосній ролі жінок в житті 
гетьманів». Ряд українських телекана-
лів зняв документальні фільми, при-
свячені Хмельницькому, в яких фігуру-
вала неординарна Ганна Золотарен-
ко. Знімальні групи об’їздили і відзня-
ли матеріали в стародавніх містах, що 
були пов’язані з постатями гетьмана Б. 
Хмельницького і Г. Золотаренко. Одним 
з цих міст є Ніжин. 

За місцевими легендами, у 1651 
чи 1652 роках у стінах Миколаївського 
собору відбулось вінчання найвпливо-
вішого подружжя Гетьманщини.

Шлюб Г. Золотаренко з гетьманом 
Б. Хмельницьким відіграв доленосну 
роль в історії Ніжина. Саме завдяки 
родичанню з українським володарем 
рідні брати Ганни Іван та Василь Золо-
таренки по черзі, з руки Богдана, обі-
ймали посаду ніжинського полковни-
ка. Іван Золотаренко аж до своєї ле-
гендарної і окутаної міфами загибелі 
у 1655 р. називався головним канди-
датом на володіння гетьманською бу-
лавою. 

У світлі стрімкого зростання впли-
ву родини Золотаренків у Гетьманщині 
впродовж 1650-х років найбільш ціка-
вим є питання: «Яким був вплив Ганни 
Золотаренко на Богдана Хмельниць-
кого і чи могла вона підштовхнути геть-
мана до призначення її брата Івана Зо-
лотаренка на посаду ніжинського пол-
ковника?»

Перш ніж говорити про вплив Ган-

ни на Богдана, варто з’ясувати, ким на 
1651 рік були ці дві особи. Ганна Золо-
таренко була дочкою заможного юве-
ліра Ничипіра (Никифора) Золотаренка 
з міста Корсунь. Вочевидь, ще до 1648 
р. родина Золотаренків зосередила 
в своїх руках значні кошти, зароблені 
на золотарстві (ювелірній справі), що 
власне і стало підставою походження 
їх прізвища. Підтримавши козацтво, 
Золотаренки зберегли свої статки, ви-
ступили проти Речі Посполитої. Гроші 
грошима, але Золотаренки прагнули 
влади, й цю владу їм могла забезпе-
чити доленосна подія – шлюб Ганни з 
Хмельницьким. Ганна була гарною пар-
тією для Богдана: розумна, освічена, 
далекоглядна. На момент знайомства 
з Богданом Ганна була вже не моло-
дою – 45-50 років, правде, це теж було 
своєрідним козирем. Мінусом було те, 
що на момент знайомства з Богданом 
Ганна буда вже двічі вдовою й мала ді-
тей від попередніх шлюбів. Але чи мо-
гли родинні статки, освіта, розум Ганни 
стати основою її майбутнього впливу 
на Хмельницького?

Жінки доби Хмельниччини рідко 
могли впливати на чоловіків, особли-
во козаків. Всюди лилася кров, пала-
ли вогнища, поля, ліси і болота були 
встелені трупами. Людське життя не 
коштувало й ламаного гроша. За та-
ких обставин могли вижити лише без-
страшні люди, для яких слово жінки 
мало що важило. Хмельницький був не 
просто козаком чи навіть гетьманом. 
Він був фігурою загальноєвропейсько-
го масштабу, людиною, яка знала, чого 
прагне і твердо йшла до цього. Богдан 
знав вартість волі і гіркоту рабства, 
адже ще в юному віці потрапив до ту-
рецького полону. У 1648 р. Хмельниць-
кий розбив найсильнішу в Європі ар-
мію Речі Посполитої, згуртував під сво-
єю владою шалене козацтво і спрагле 
помсти селянство та заклав основу но-
вої держави – Гетьманщини. Його ім’я 
не сходило з вуст правителів Європи, 
які боялися Хмеля, як смерть. Бояли-
ся, що епідемія бунту козаків і масово-
го покозачення селян дійде і до Євро-
пи. Колишній чигиринський сотник був 
не просто лідером українського наро-
ду, він був правителем України, гетьма-
ном, з яким рахувались і вели перемо-
вини як з рівнею правителі тодішньої 
Європи: польський король Ян ІІ Кази-
мир, шведський король Карл-Густав, 
англійський протектор Олівер Кром-
вель, кримський хан Іслам-Гірей ІІІ, 
молдавський господар Василь Лупул, 
трансільванський князь Дердь ІІ Рако-
ці та інші. 

Богдан був вправним політиком, 
якому вдавалося стримувати козаць-
кий запал, старшинські чвари, неста-
більність селян, та вміло викручува-
тись перед бажанням сусідніх держав 
знищити українську державність. Аж 
до своєї смерті у 1657 р. Богдан був во-
льовим і твердим політиком, який міц-
но тримав віжки влади.

Саме таким Богдан постав перед 
Ганною Золотаренко. Але затяжна ві-
йна проти Речі Посполитої виснажува-
ла морально і фінансово як всю дер-

жаву, так і гетьмана особисто. Після 
катастрофічної поразки в бою під Бе-
рестечком 1651 р., Хмельницький по-
требував коштів. Кошти мала родина 
ювелірів Золотаренків. Цілком ймовір-
но, що для 56-річного Богдана і нена-
багато молодшої Ганни цей шлюб був 
компромісом, взаємовигідним сою-
зом, в якому об’єдналися гроші та вла-
да. Чи були між Ганною і Богданом пал-
кі взаємні почуття — сказати важко. 
Для кожного це був третій шлюб. Лиш з 
третьої спроби Ганна і Богдан знайшли 
спокій і стабільність. Мешкаючи в Су-
ботові – маєтку Хмельницьких, Ганна 
Золотаренко опікувалася садом, хо-
ром, зоопарком, відповідала за страви 
та гостинність під час прийняття Хмель-
ницьким іноземних послів та впливо-
вої козацької старшини. Легенди роз-
повідають, що Ганна сприяла тому, що 
гетьманський двір почав пити каву, 
яку полюбляв Богдан. Вперше каву він 
спробував у турецькому полоні, на по-
чатку 1620-их років, втім, лише в шлю-
бі з Ганною цей напій став для нього 
насолодою.

Гетьман довіряв своїй третій дру-
жині. Свідченням цього і є згаданий 
універсал Г. Золотаренко на користь 
Густинського монастиря. Богдан надав 
таке право дружині, бо більше ніко-
му не міг цього довірити. Старший син 
Тиміш загинув у Молдові, а молодший 
Юрій не виправдав батькових надій. 
Свідченням повної довіри гетьмана є 
підпис Ганни в універсалі, де було сло-
во «гетьманша». Гетьман довіряв Ганні, 
бо вона давала корисні поради та зна-
ходила нових кандидатів на державні 
посади. Тому призначення у 1654 р. І. 
Золотаренка ніжинським полковником 
було продиктоване не бажанням будь 
що догодити дружині, а реальній відпо-
відності здібностей Івана керувати Ні-
жинським полком. 

Ганна була справжнім радником і 
партнером Богдана в справі розбудо-
ви української держави останні роки 
життя гетьмана (1655-1657 рр.). Рад-
ником і аж ніяк не маніпулятором. 
Якби Ганна спробувала маніпулювати 
Богданом, то ризикувала повторити 
долю його попередньої дружини Оле-
ни Чаплинської, яка була повішена на 
воротах.

Французи завжди шукають у при-
чинах тих чи інших вчинків чоловіків 
«жіночий слід». Слідами Г. Золотарен-
ко вистелена історія Ніжина середини 
XVII століття. Внаслідок родичання з 
Хмельницькими Іван Золотаренко став 
ніжинським полковником, за правлін-
ня якого у 1654 р. місто на Острі стало 
центром найбільшого полку в Гетьман-
щині та одним з центрів державотво-
рення українського масштабу. 

У 1654 р. Золотаренки пішли в по-
хід до Білорусії, де, за легендами, на-
грабували у католицьких храмах не-
зліченні скарби, на кошт яких у Ніжині 
було збудовано Миколаївський собор. 
Завдяки сестрі Ганні Василь Золота-
ренко став частиною гетьманського 
клану й одержав можливість боротися 
за гетьманську булаву в часи Чорної 
ради в Ніжині 1663 року. У кожному 
добрі є частка гіркого зла. Через про-
живання в місті Золотаренків і зосе-
редження там їх прихильників, у черв-
ні 1663 р. Ніжин був розграбований 
черню Івана Брюховецького та втра-
тив статус центру найбільшого полку 
Гетьманщини.

Роман ЖЕЛЄЗКО, 
завідувач відділу історії Ніжина 

Ніжинського краєзнавчого музею 
ім. І. Спаського

Вал прикрасить макет 
Чернігівської фортеці 

Триває реконструкція нижньої частини Валу, що прилягає 
до вул. Преображенської, навпроти Колегіуму. Тут вже про-
кладені електромережі для ліхтарів, оновлюються пішохідні 
доріжки, встановлять нові лави. Дитинець приведуть до су-
часного вигляду, але його старовинні родзинки збережуться.

Реставратори представили проект макету, на якому 
відображено зруйновані споруди стародавнього міста – 
Чернігівську фортецю початку XVIII століття. Над проектом 
працювали історики та педагоги Чернігівського техноло-
гічного університету. Макет буде зроблений із бронзи та 
розташований на вході до Валу.

Він відтворює фортецю до пожежі 1718 року, коли 
більша частина споруд вигоріла. На макеті зможуть поба-
чити, якими були Колегіум та Борисоглібський монастир, 
який раніше виглядав по-іншому.

Міжнародний конкурс 
«Вікі любить пам’ятки»
З 1 по 30 вересня триває щорічний міжнародний кон-

курс фотографій об’єктів культурної спадщини «Вікі лю-
бить пам’ятки». Мета — зібрати світлини пам’яток світу 
для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Цього року конкурс проходить у 30 країнах. Українська 
частина проводиться увосьме. До участі запрошуються і 
любителі, і професіонали. Конкурсний список складаєть-
ся з понад 87 тисяч пам’яток історико-культурної спадщи-
ни України всіх регіонів України.

Для участі у конкурсі потрібно:
зареєструватися у Вікісховищі — одному із сестрин-

ських проектів Вікіпедії; 
сфотографувати пам’ятку чи кілька їх з конкурсних 

списків; 
завантажити зроблені фото до Вікісховища по 30 

вересня.
Фотографії можуть бути зроблені як під час конкурсу, 

так і до нього, головне, щоб учасники подавали на конкурс 
власні роботи. 

Переможців чекають нагороди. Детальніше про кон-
курс можна дізнатися на його сайті. 

Фотомайстри Чернігівщини не раз входили в число пе-
реможців конкурсу.

Круглий стіл «Спадщина 
Скоропадських крізь століття»

Він відбувся 15 серпня у м. Шостка Сумської облас-
ті. Увага учасників була прикута до створення державно-
го історико-архітектурного заповідника на базі ансамблю 
Гамаліївського Пустинно-Харлампієвого монастиря з уси-
пальницею Скоропадських.

Монастир є єдиним в Україні місцем родинного по-
ховання гетьманської династії ХVІІІ ХХ ст. ст. Саме тут, де 
поховані родичі Павла Скоропадського, останнього геть-
мана України (1918 р.), — єдине в нашій країні місце, яке 
пов’язує Перший і Другий Гетьманати, що засвідчує тя-
глість української національно-державної традиції.

Учасниками круглого столу були вчені Інституту істо-
рії України НАН України, Національної спілки краєзнавців, 
Національного заповідника «Чернігів стародавній», Націо-
нального заповідника «Глухів» ряду інших установ.

Теми доповідей охопили періоди Гетьманатів, держа-
вотворчі здобутки Української Держави Павла Скоро-
падського. Йшлося і про родинну усипальницю Скоропад-
ських як місце національної пам’яті, архівні колекції Ско-
ропадських в Україні і світі, процес створення заповідни-
ка «Державотворці Сіверщини», що сприятиме науковим 
дослідженням Північної України, тому числі Чернігівщини, 
вивчення пам’яток Гамаліївського монастиря.

Тролейбус № 8 став 
екскурсійним 

У Чернігові в нових тролейбусах восьмого маршруту 
звучить голос гіда, який повідомляє про знамениті істо-
ричні пам’ятки, повз які проїжджає тролейбус. Це Крас-
ний міст, древній Вал, Катерининська церква, Єлецький і 
Троїцько-Іллінський монастирі, Антонієві печери.

Ганна Золотаренко зіграла велику 
роль в історії козацького Ніжина
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Цікаве про 
письменників 

Письменники української діаспори

Українські сатира та гумор

Марк Твен (1835 — 
1910) був редактором жур-
налу, йому доводилося чита-
ти і викидати безліч рукопи-
сів нездарних початкуючих 
авторів. Письменник жарту-
вав, що хотів би займатися 
цією роботою в часи, коли 
люди карбували письмена 
на каменях, – тоді з невда-
лих «рукописів» він побуду-
вав би собі чудову віллу.

Твен був надзвичайно 
популярним лектором, які 
виступав по всьому світу і 
збирали повні зали. Теми 
для виступів могли бути най-
несподіванішими – напри-
клад, одна з лекцій назива-
лася «Перший кавун, який я 
вкрав», причому одним з її 
слухачів був Зигмунд Фрейд.

Твен був видатним пись-
менником, дуже успішним у 
фінансовому плані, але не-
вдалим комерсантом. Стат-
ки, зароблені завдяки літе-
ратурному таланту, він інвес-
тував в абсолютно даремні 
речі, – одна з його машин 
обійшлася йому в 200 тисяч 
доларів — колосальні на той 
час гроші. Натомість вкла-
дати гроші в розробку теле-
фонних апаратів відмовив-
ся, визнавши винахід по-
збавленим перспектив.

Твен винайшов еластич-
ну попругу для штанів, яку 
вважав альтернативою під-
тяжкам, і навіть отримав па-
тент на свій винахід, який, 
втім, так і не став популяр-
ним. Натомість здобув поши-
рення ще один винахід пись-
менника — самоклеюваль-
ний альбом.

Едгар По (1809 — 1849) 
є родоначальником детек-
тива. Його творіння також 
вплинули на формування на-
укової фантастики

Перша збірка віршів Ед-
гара По була опублікована, 
коли поетові виповнилося 
18 років.

Едгар одружився на 
13-річній кузині Віргінії 
Клем. Йому самому було тоді 
17 років. Рання смерть дру-
жини стала потрясінням для 
Едгара, він пробував покін-
чити самогубством. Смерть 
Вірджінії також відбилася на 
ряді творів письменника.

Джек Лондон (1876 — 
1916) був і золотошукачем 
на Алясці, і всю Америку пе-
ретинав на даху вагона, ви-
рушив на російсько-япон-
ську війну, на острови Тихо-
го океану і в найстрашніші 
нетрі Лондона для своїх ро-
манів.

Працездатність Дже-
ка Лондона була неймовір-
ною: 15-17 годин літератур-
ної праці кожен день! Тому 
і написано ним за не таку 
вже довгу письменницьку 
кар’єру близько 40 книг. 

Джек Лондон був най-
більш високооплачуваним 
письменником Америки. 
Вже до 30-ти років був дуже 
заможною людиною, його 
гонорар доходив до 50 тисяч 
доларів за книгу — на ті часи 
це була фантастична сума. 

Олег Йосипо-
вич Зуєвський (16. 
02. 1920 — 27. 
03. 1996) — укра-
їнський поет, пе-
рекладач, профе-
сор університетів 
у США та Канаді. 
Член Об’єднання 
українських пись-
менників в емі-
грації «Слово» 

(1958) та НСПУ (1991). Міжнародна премія 
ім. Г. Сковороди (1994). Брав участь у 1-му 
Конгресі Міжнародної асоціації україністів 
(Київ, 1991), читав у 1992 р. лекції у Київ-
ському університеті. 

Народився в містечку Хомутець Мирго-
родського повіту на Полтавщині. У 1931 ро-
дину Зуєвських розкуркулено: зі своїм дідом 
Іваном, рятуючись від переслідування, пе-
ребирається до родичів у селі Зуївці, а опіс-
ля — до м. Мерефи на Харківщині.

З 1936 по 1938 вчився в газетному тех-
нікумі в Харкові. Коли технікум реорганізо-
вано в Інститут журналістики, у ньому про-
довжував навчання до початку війни.

Під час окупації працював у редакції 
«Миргородських вістей», де публікував свої 
вірші, оповідання, статті, опісля друкувався 
у празькому часописі «Пробоєм».

Після Другої світової війни Зуєвський 
опинився у таборі для переміщених осіб у 
Ауґсбургу, де продовжував свої літератур-
ні студії в таборній періодиці «Наше життя», 
«Нове лицарство», «Світання», «Арка».

В еміграції з 1943 року: спочатку в Ні-
меччині, а з 1950 — у США (Філадельфія). З 
1966 — у Канаді.

У 1947 в Мюнхені вийшла перша збірка 
поезій О. Зуєвського «Золоті ворота, яку ві-
тала літературна критика в особі чільних її 
представників у діаспорі, зокрема Юрія Ше-
вельова (викладача О. Зуєвського по КІЖу). 

У 1949 О. Зуєвський з дружиною зму-
шений був переїхати до США. Як і більшість 

творчої інтелігенції, яка мала бажання отри-
мати вищу освіту, мав заробляти на неї важ-
кою фізичною працею, а увечері слухав лек-
ції в Пенсільванському університеті. Тому 
друга поетична збірка О. Зуєвського «Під 
знаком Фенікса» з'явилась лише за одинад-
цять років, у тому ж мюнхенському видав-
ництві «На горі». Здобувши ступінь доктора 
філософії, О. Зуєвський викладав російську 
мову і літературу в Фордгамському та Рат-
герському університетах США.

З 1966 року — він професор славістики 
Альбертського університету, де пропрацю-
вав понад 25 років. Помер у Едмонтоні, Ка-
нада. Перепохований у Житомирі. 

Як поет пройшов шлях від традиційно-
го українського символізму до класичної 
чіткості форм і різноманітної образної сис-
теми – зб. «Золоті ворота» (1947) і «Під зна-
ком Фенікса» (1958), обидві – Мюнхен, зб. 
«Голуб серед ательє» (Едмонтон, 1991), «Кас-
сіопея. Парафрази» (К., 1993). Перекладав 
з німецької (Новаліс, С. Ґеорґе, Р.-М. Ріль-
ке), англійської (В. Шекспір, М. Дрейтон, О. 
Вайлд, В.-Б. Єйтс), французької (Ґ. Аполлі-
нер, П. Верлен, П. Валері, А. Рембо). 

У свою чергу твори Зуєвського перекла-
дено на ряд європейських мов. 

Книжкова колекція (більше 4000 томів) 
та архів професора Олега Зуєвського пода-
ровані його донькою Тамарою Зуєвською на-
уковій бібліотеці Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». У 2007 році 
на базі матеріалів з архіву, а також укладе-
ного бібліографічного покажчика колекції, в 
Києві опублікована книга «Олег Зуєвський: 
«Я входжу в храм…» Поезії. Переклади. Стат-
ті. Матеріали до біографії». До збірника уві-
йшли непубліковані раніше тексти поезій і 
перекладів О. Зуєвського, наукові публікації, 
більшість із яких була недоступна в Україні, 
уривки із щоденииків його дружини Людмили, 
спогади Петра Саваріна та Петра Одарченка. 
Також у Києві в 1992 р. вийшло зібрання по-
езій, перекладів статей, спогадів «Вибране».

Олег ЗУЄВСЬКИЙ

Одіссей
В непевний двір, що 

знаджує подвійно 
Городами і пристанню

 ліжок, 
Він зайде, крадучись, але 

постій-но, 
Так і весна не квапила свій 

крок!
Густих дерев 

просвічуються сіті 
(Для раківниць у летові 

до дна?), 
Бо ще садки не розцвіли 

на світі, 
Де він схиляється біля 

вікна.
Казатимуть: пора твоя 

придбала 
Найкращі справи і міцний 

напій, 
З коштовного дарований 

бокала, 
Що спразі був не зайвина 

твоїй.
Тут не соромляться гілки 

весняні 
І ледве стоптана кругом 

трава, 
Адже й тепер любов твоєї 

Пані, 
Як перші сходи – чиста 

і жива.
І, наче десь у полі золотому 
Натомлені дбайливі косарі, 
Він ще радітиме догіддям 

дому, 
Спинившися на власному 

дворі.
 

* * *
Я вертаюсь до тих воріт,
Що пройти їх збиравсь 

відколи, 

Та, здається, за ними світ
Не весніє, а й досі голий.
Де ж дорога до тих оаз,
Де цвітуть на узбіччях 

маки?
Може в небі яснім для нас 
По сузір’ях сплелися знаки?
Може ранком, коли в степу
Опадають холодні роси, 
Перша пташка у дальню 

путь
Таємницю про те відносить?

«Балада»
Увіходь, не спиняйся ні раз –
Жовтолику, в сліпучім 

серпанку,
Ми зустріли твою полонянку, 
І вона не боялася нас.
Ще й дарунки їй клали 

до ніг, 
Як ішла і ступала на килим. 
Хай сміється, не плаче 

за милим,
Що в нерівному герці поліг. – 
Так сказав не один 

побратим, 
Кращі друзі мої і знайомі. 
То ж, як хочеш, у нашому 

домі 
Ми й тебе залюбки 

пригостим.
Тільки, правда, сьогодні 

сумна
Світла заля, що маєм для 

вхожих, 
Служба з ранку в ній 

правиться Божа, 
І стоїть біля вікон труна...
Та ввіходь – не спиняйся 

ні раз; 
Жовтолику, в сліпучім сер-
панку, 
Ми зустріли твою полонянку, 
І вона не боялася нас.

Олег Зуєвський

Тут така ситуація. Сьогодні партій – 
як опеньків на пеньку. У людей од того 
в головах макітриться: яку вибрати, в 
яку вступити, до котрої пристати? Мій 
знайомий дід Микита мудро вчинив – 
записався одразу в сорок партій.

– Може, – каже, – колись якась до 
влади прилипне. Пільги своїм партій-
цям встановить. А я керівництву від-
разу партійний квиток під носа: «Ось 
– дивіться! Був у перших лавах із ча-
сів заснування... Підтримував, боров-
ся, страждав...» Слава Богу, партійні 
внески платити не треба. А то б і пенсії 
не вистачило. Одна біда: сутужно стає, 
коли різні там мітинги і маніфестації 
починають усі проводити. Не встигаєш. 
Тільки на одному одгалабалакаєш – на 
інший доводиться бігти. Уже й не зна-
єш, кому сьогодні «Ганьба!» кричав.

– А ви не бігайте, – кажу дідові. – З 
телевізора все дізнаєтеся.

– Як це «з телевізора»?! – аж пере-
лякався він. – А гроші?! Там плакатик 
потримаєш – гривню дадуть, лозунг 
довірять – три гривні одержуєш. А бу-
ває, й обдурять. День прокиснеш під 
дощем, охрипнеш від крику... А тобі – 
дулю з маком. Порядку немає... Я оце 
думаю: непогано б було, якби створи-
ли спеціальну організацію для прове-
дення різних мітингів. Щоб ніякої сти-
хії. Щоб усе під контролем. Приходить, 
приміром, у цю організацію лідер тієї чи 
іншої партії й каже:

– Хочу мітинг утнути!
– Будь ласка! – відповідають йому. 

– На скільки учасників? З артистами чи 
без?

– А що, можна й з артистами?
– Запросто. Ми організація солід-

на. Хочете Русю? Побалакаємо з Ру-
сею. Хочете Кіркорова? Спробуємо.

– Так у нас грошей не дуже...
– З того б і починали... Хор «Бузи-

на» пропонувати вам не будемо. А під 

«фанеру» якогось застудженого чи за-
струженого артиста підберемо... Проти 
кого будете мітингувати?

– Проти всіх! Проти уряду, проти 
парламенту, проти президента...

– А не тонка кишка?
– Так усі так... Хіба ми гірші?
– Вибирайте гасла! Ось, будь лас-

ка...
– Ось ці, ці й оці... А є такі, щоб ого-

го-го?! Щоб усі зразу у відставку пішли?
– Поки що немає...
– А жаль...
– Та-а-ак... Вам мітинг із трансляці-

єю по телебаченню?
– Аякже – з трансляцією! 

Обов’язково з трансляцією!!!
– По якому каналу, скільки хвилин?
– По всіх!!!
– Так ви ж казали, що грошенят ма-

лувато.
– Для цього знайдемо.
– Гаразд... Вам із мордобоєм чи 

без?
– Тобто?..
– Ну, з бійкою чи без? Може, ко-

мусь зуб треба вибити, під оком «ба-
клажан» поставити?

– А можна?
– Якщо треба – зробимо. Не бійте-

ся, зуби будуть несправжні. Синець – 
теж. У нас спеціалісти. Це, так би мови-
ти, спецефекти. Ми все можемо. Пра-
цюємо з гарантією... Тільки гроші – на 
бочку...

– А потім, щоб оті гроші – всім, хто 
на мітингу відпрацював... По-чесному... 
– зітхнув дід Микита. – А так... Ну, я з 
вами забалакався. Побіжу. О дванад-
цятій одна партія біля цирку народ зби-
рає...

... Побіг.
Що не кажіть, а для сорокапартій-

ного Микити гарна-таки штука – наші 
мітинги.

У село приїхали актори. Увечері — 
спектакль.

— Тільки в нас трохи не той, — бід-
кався режисер. — Один актор захво-
рів, ніким замінити. А роль так собі — 
тьху! Епізодик...

— Знайдемо! — твердо шморгнув 
носом завклуб.

Після недовгого конкурсного від-
бору конторський сторож дядько Іван 
погодився вийти на сцену. Йому поо-
біцяли, що горілка в «епізодику» буде 
справжньою...

— За п’єсою Марина буде вашою 
кумою, — пояснював головреж. — Ви 
постукаєте, зайдете до хати... В цей 
час наш актор сховається під диван, 
а ви спитаєте: «Де Микола?» Марина 
наллє вам чарку. Вип’єте... Скажете: 
«Глобально!» І підете. Оце й усе!

Роль зацікавила дядька Івана. 
Уже в першому акті він почав рвати-
ся на сцену. Але його злегка притри-
мували.

— Коли вже той епізодик? — не-
рвував сторож.

Нарешті, режисер поплескав його 
по плечу: «Ну, з Богом...»

Вриваючись на сцену, дядько за-
був постукати. Переляканий актор по-
рачкував під диван.

— А де Микола? — буркнув дядько 
Іван, прямуючи до столу.

Артистка розгубилася і мовчки 
налила...

— Глобально! — крекнув, пере-
хиливши чарку, дядько Іван. — Може, 
е-е... ще по одній?

«Кума» гірко зітхнула.
— А собі, кумцю? — по-

змовницьки підморгнув дядько, нама-
гаючись однією рукою ухопити парт-
нерку за талію, а другою беручи чар-
ку. — Ну, як знаєш... Як там? Е-е... Ага, 
згадав! Глобально!

— Кхе-кхе... — після недовгої па-
узи знову натякнув він «господарці».

«Ну, я пішов! Я пішов!» — розри-
вався зі своєї будки суфлер.

— Хто воно там? — мружачись 
від світла рампи, поцікавився дядько 
Іван. — Ти не Микола бува?

Тепер уже тримати довелося ре-
жисера.

Після четвертої чарки сторож 
уздрів у першому ряду кума і почав 
робити тому знаки очима, киваючи на 
пляшку. Кум було зірвався з місця, але 
дружина вчасно вхопила його за рукав. 
З-під дивана почувся легкий стогін...

— Довго ти там будеш коцюрби-
тися? — єхидно хихикнув дядько Іван, 
остаточно ввійшовши в роль.

По цих словах він знов потягнувся 
до пляшки. «Кума» непритомніла...

— Все пропало! — давлячись ва-
лідолом, плакав головреж.

Рятуючи п’єсу, актор нахабно ви-
рачкував з-під дивана, ухопив дядька 
Івана за шиворот і поволік за куліси. 
Дядько відчайдушно пручався, але го-
ловреж впіймав момент і зробив вда-
лу підсічку.

— Наших б’ють! — крикнув хтось 
у залі, і група добровольців кинулася 
на сцену.

— Давно в нас таких п’єс не було! 
— несамовито зааплодував місцевий 
учитель музики. — Яка імпровізація! 
Який зв’язок із залом! Глобально!

...Дільничний інспектор хотів було 
пришити дядькові Івану «розпиття 
спиртних напоїв у громадському місці».

— А я не в громадському! — осво-
ївшись у тонкощах драматургії, бив 
кулаком по столу дядько Іван. — Я до 
куми зайшов, а вони битися...

Дільничний тричі перечитав п’єсу 
і змушений був відпустити дядька з 
миром.

— Треба було спершу зі мною про-
консультуватися, — суворо зауважив 
він головрежу. — В нас таких артистів 
вистача!

Михайло ПРУДНИК 

Сорокапартійний Микита
Віталій СКОБЕЛЬСЬКИЙ 

«Глобально!»
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Чорний перець. Прянощі під назвою чор-
ний і білий перець отримують з однієї й тієї ж рослини 
шляхом різної обробки. Чорний перець виготовляєть-
ся з незрілих плодів, висушених на сонці. Вживається 
в їжу як горошком, так і в молотом вигляді. У кулінарії 
його називають королем прянощів — це найпопулярні-
ша приправа на будь-якій кухні.

Застосування: практично всі несолодкі страви, за 
винятком молочних і випічки.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Загублене за-
вжди знаходиш в останній 
кишені.

 Що б з вами не тра-
пилося, це вже траплялося 
з кимось із знайомих, тіль-
ки було ще гірше.

 Іноді ми отримуємо 
щось, щоб зрозуміти, що 
воно нам не потрібне.

 Як смішно слуха-
ти брехню, коли знаєш 
правду.

 Той, хто не розуміє 
вашого мовчання, не зро-
зуміє і ваших слів.

Було колись...
Єдиною фізичною ва-

дою Байрона була вродже-
на кульгавість. Намагаю-
чись виправити цю ваду, 
Байрон серйозно займав-
ся спортом — став стріл-
ком, боксером, наїзником, 
плавцем. Байрон легко міг 
проплисти 5 миль (9 км). 

Джек Лондон виріс у 
жебрацьких умовах, тому 
ще в дитинстві змушений 
був працювати. Він про-
давав газети на вулиці, а 
після школи влаштувався 
на фабрику з виготовлен-
ня консервів. Потім у житті 
Джека Лондона з’явилася 
Аляска: він працював там 
золотошукачем, рибалкою, 
а в 23 роки став волоцю-
гою. Після чергового аре-
шту він вирішив заробляти 
на хліб письменництвом, 
думаючи, що це найпрості-
ший заробіток. І став дуже 
успішним автором.

Куточок 
гумору

Незлі жарти 
про чоловіків і жінок

Відзначаємо з чолові-
ком день примирення і зго-
ди: йдемо в магазин — я 
приміряю, він погоджується!

☺ ☺ ☺
Я не для того в дитин-

стві вчилася ходити і роз-
мовляти, щоб, вийшовши 
заміж, сидіти і мовчати!

☺ ☺ ☺
У юності здавалося, що 

після сорока — це старість. 
Слава Богу, здалося!

☺ ☺ ☺
Я жінка. Я не хочу нову 

сукню, хочу влізти в стару.
☺ ☺ ☺

Живу я, взагалі-то, до-
бре. Але чомусь таке від-
чуття, що мій чоловік одру-
жився вдаліше, ніж я ви-
йшла заміж.

☺ ☺ ☺
Будь-яка жінка може 

взяти і схуднути, а ось що 
ти будеш зі своєю лисиною 
робити?

☺ ☺ ☺
Найбільші проблеми в 

житті чоловіка починають-
ся зі слів жінки: «Я тут поду-
мала ...»

☺ ☺ ☺
Вчені з'ясували, чого 

хоче жінка. Але вона вже 
передумала.

 Антарктида з усіх боків ото-
чена океанами, а Арктика — конти-
нентами.

 В Ірландії зовсім немає кротів.
 Якщо понюхати квіти кави, то ви відчуєте запах 

жасмину.
 Через місяць після свого народження гусінь ту-

тового шовкопряда буде важити в 10 000 разів більше.
 Світло ллється в 18 млн. разів швидше, ніж це 

робить дощ.
 Якщо синій кит набере в рот воду, то маса цієї 

води буде дорівнювати масі його тіла.
 Гренландська трав'яниста верба — найменше 

дерево на планеті: максимальна висота — 60 см.
 Кити — найбільші, найдовші (до 33 метрів), най-

важчі (до 150 тонн), найгучніші, найвитриваліші ссавці.
 На язику синього кита, який важить до 4 тонн, 

може вміститися близько 50 чоловік — футбольна ко-
манда у повному складі разом з тренерами, запасними 
гравцями та обслуговуючим персоналом.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-
веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, про-
ведення презентацій, прес-конференцій, творчі зу-
стрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню 
духовних і національних 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.
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Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Знаходиться в залежності Залежний

Знаходиться під вартою Перебуває під вартою

Знаходиться на лікуванні Лікується

Значна більшість Переважна більшість

З нього буде толк З нього будуть люди

Зраджує дружині, 
чоловікові

Зраджує дружину, 
чоловіка

А льон цвіте
Музика: Іван Сльота
Вірші: Василь Юхимович

Де льони-довгуни
Вилягали і гордо вставали,
Рахували сини,
Скільки літ їм зозулі кували.

Приспів (2):
А льон цвіте синьо-синьо,
А мати жде додому сина.

Голубіли льони,
Та здригнулось від грому По-
лісся.
По дорогах війни
Синьоокі сини розійшлися.

Приспів (2).

Почорніли льони,
Не здалися в полон золотими.
Полягали сини
І вставали із пломеню-диму.

Приспів (2).

Знов розквітли льони
У Поліськім краю голубому.
Повертались сини,
Як герої, до рідного дому.
Приспів (2).

А я все 
дивлюся…
Українська народна пісня
Обробка: Іван Сльота

Якби мені сивий кінь,
Я сідельце маю,
Поїхав би за Дунай,
Там дівчину маю.

Приспів:
А я все дивлюся,
Де моя Маруся,
А я все дивлюся,
Де ж ти моя Маруся.

Як приїхав за Дунай,
Як прийшов до хати,

Стара баба, старий дід,
Ще й дівка кирпата.
Приспів.
Як прийшов я в хату,
Дали мені сісти,
Поставили бараболі,
Не лупленої їсти.
Приспів.
А я тії бараболі,
По столі качаю,
На полиці паляниці,
Я до них моргаю.
Приспів.
Погасили каганець,
Полягали спати,
Я за тії паляниці,
Та й давай тікати.
Приспів.
Не попав у двері я,
А в стовп головою,
Отаке то приключилось,
Лишенько зі мною.
Приспів.
Як тікав я через тин,
Через перелази,
Били мене ціпом, ціпом,
аж чотири рази.

Сльота Іван Михайлович 
(03. 12. 1937 — 27. 07. 2014).

— хоровий диригент, ком-
позитор, поет, Народний артист 
України .

Народився в селі Яснозір’я 
(Черкаський район Черкаської 
обл). Працював на Черкасько-
му машинобудівному заводі. 
Два роки заготовляв ліс в Ар-
хангельській області, щоб за-
робити гроші на давно омрія-
ний баян. У 1956 р. повернувся 
додому і взявся організовувати 
художню самодіяльність у сусід-
ньому селі Кумейки.

Армійську службу прохо-
див в Одесі, де також не роз-
лучався з музикою. Блискуче 
склав іспити в музичне учили-
ще до класу баяна. Потім всту-
пив до Одеської консервато-
рії за тією ж спеціалізацією, а 
далі перевівся на хорове відді-
лення. Закінчив навчання 1970 
року і приїхав у Житомир. Від-
тоді — незмінний керівник По-
ліського ансамблю пісні і тан-
цю «Льонок».

Автор відомих пісень, се-
ред яких «А льон цвіте», «Не 
згорає зоря», «Ти мене зама-

ни», «Купавушка», «Батьківська 
хата», «На синій хвилі», «Хліб на 
рушнику»,«Золото зажнив’я». 
Автор багатьох поетичних 
збірок.

Іван Сльота

Минуле не зміниш. Але можна завжди по-
чати спочатку, щоб змінити сьогодення і при-
йдешнє. І спершу, може, відмовтеся від того, 
що зовсім не обов’язкове для вас, а то й за-
важає.

Припиніть проводити час не з тими 
людьми. Ніколи не чіпляйтеся за тих, хто по-
стійно нівелює вашу цінність. Ваші справжні 
друзі – це ті, хто залишається поруч, коли 
справи у вас погано.

Не тікайте від своїх проблем. Вмійте сти-
катися з проблемами, адаптуватися і зре-
штою вирішувати їх.

Не варто брехати самим собі. Треба бути 
чесними із самими собою.

Не відсувайте свої потреби на задній 
план. Вкладаючи занадто багато в любов до 
когось іншого, часто забуваєте про власну 
винятковість. Ні, не залишайте інших, але до-
поможітьі собі. 

Не намагайтеся бути кимось іншим. 
Варто бути самим собою у світі, який намага-
ється зробити вас схожим на всіх інших..

Не тримайтеся за минуле. Ви не зможете 
почати новий розділ свого життя, поки будете 
нескінченно перечитувати попередній.

Не варто боятися зробити помилку. Ко-
жен успіх несе сліди минулих невдач.

Не варто намагатися купити щастя. Ба-
гато з того, що ми хочемо, коштує дорого. Але 
речі, які дійсно роблять нас щасливими, – лю-
бов, сміх і робота над своїми почуттями – аб-
солютно безкоштовні.

Припиніть байдикувати. Не роздумуйте 
занадто довго, інакше ви створите проблеми 
навіть там, де їх не було. Оцінюйте ситуацію і 
робіть рішучі дії.

Не варто втягуватися у хтозна-які сто-
сунки. Краще бути наодинці, ніж у поганій 
компанії. Не потрібно поспішати з вибором. 

Припиніть конкурувати з усіма. Не пере-
живайте, що інші в чомусь успішніші, аніж ви. 

Прагніть до успіху в боротьбі із самим собою. 
Не варто заздрити. Краще запитайте 

себе: «Що є у мене з того, що кожен хочів би 
мати?»

Годі скаржитися і жаліти себе. Посміх-
ніться! Нехай всі знають, що сьогодні ви на-
багато сильніші, ніж були вчора.

Припиніть ображатись. Ви нашкодите 
собі більше, ніж людям, яких ненавидите.

Не дозволяйте іншим зводити вас до їх-
нього рівня. Не треба зменшувати планку, 
щоб відповідати тим, хто відмовляється її під-
вищувати.

Не варто витрачати час на пояснення. 
Ваші друзі цього не потребують, а вороги не 
повірять вам. 

Припиніть бігати по колу. Поки ви продо-
вжуєте це робити, продовжуєте отримувати 
те, що отримуєте. Іноді потрібно дистанціюва-
тися, щоб побачити все в правдивому світлі.

Не слід нехтувати дрібницями. В один 
прекрасний день ви можете озирнутися на-
зад і виявити, що це були великі речі. 

Не варто йти по шляху найменшого опо-
ру. Життя не таке просте, особливо якщо ви 
плануєте досягти чогось великого. 

Припиніть звинувачувати інших у своїх 
проблемах. Досягнення залежать від того, 
наскільки ви берете відповідальність за своє 
життя. 

Не варто намагатися бути всім для всіх. 
Це неможливо, ви просто спалите себе. Але 
якщо ви подаруєте радість одній людині, це 
може змінити світ. Хай і не весь світ, але його 
світ – точно. 

Чи варто занадто багато турбуватися? 
Занепокоєння не врятує нас від завтрашніх 
труднощів, воно лише позбавить нас сьогод-
нішньої радості. 

Не треба бути невдячним. Замість думок 
про свої поневіряння спробуйте думати про 
те, що у вас є.

Нащо вам робити зайве?


