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Наступний номер газети вийде 9 січня, 
для передплатників 2020-го року. 

Дякуємо всім передплатниками нинішнього року. 
До зустрічі в новому році! 

86514

Сьогодні і в найближчі 
дні ви ще встигнете 
передплатити нашу 
газету на 2020 рік

Передплатна 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 дру-
зям, знайо мим, колегам, запропонуйте також 
передплатити. 

9 грудня в столиці Франції Парижі 
відбувся довгоочікуваний саміт Нор-
мандської четвірки, глав чотирьох 
найбільших держав Європи — прези-
дентів Франції, України, Росії (Емману-
ель Макрон, Володимир Зеленський, 
Володимир Путін), канцлера Німеччи-
ни Ангели Меркель. Саме в цьому Нор-
мандському форматі вже понад 5 ро-
ків пробують завершити війну в центрі 
Європи — на Донбасі. І це вже шостий 
саміт, переговори глав цих держав. 
Перші 5 були в перші два роки війни, 
потім була затяжна трирічна пауза. 

Чому саме така назва — Норман-
ський формат? Перша зустріч відбула-
ся у червні 2014 року, ще перед почат-
ком війни на Донбасі, але вже після 
сепаратистського заколоту, підтрима-
ного Росією, відривання з-під контро-
лю України третини Донбасу, включно 
з Донецьком і Луганськом, проголо-
шення заколотниками так званих До-
нецької і Луганської «народних респу-
блік». 

Глави держав багатьох країн Єв-
ропи прибули в Нормандію, провін-
цію Франції, для відзначення 70-річчя 
відкриття у 1944 році другого фронту, 
десанту союзників, Британії і США, на 
континент, саме тут, в Нормандії. Від 
України взяв участь Петро Порошен-
ко, який у травні був обраний прези-
дентом, але ще не вступив на посаду, 
інавгурація мала відбутися невдовзі.

Ініціатором переговорів по Донба-
су був, як він сам заявив,тодішній пре-
зидент Франції Франсуа Олланд. Чому 
саме в такому форматі? Чому до над-
важливої справи встановлення миру 
в центрі Європи не долучені, скажімо, 
Великобританія, США чи Канада, або 
ті ж Польща, країни Балтії? Питання 
залишається відкритим по сьогодні — 
чи не оновити цей Нормандський фор-
мат? Адже не секрет, що з найбіль-
ших держав Європи, НАТО, Євросою-
зу саме Німеччина і Франція найбільш 
прихильні до Росії. Може, тоді, 5 років 
тому, Україна сподівалася, що «най-
більш прихильні» якраз і зможуть най-
більше вплинути на Росію, щоб при-
пинила війну і агресію проти України? 

«Припиняється» це вже 6-й рік. І ця гі-
гантська, ключова проблема припи-
нення війни недавно перейшла «у спа-
док» нашій новій владі. 

Отже, саміт 9 грудня в Парижі. За-
тяжні, багатогодинні переговори вчо-
тирьох, а також окремо президента 
Зеленського з учасниками зустрічі, в 
тому числі наодинці з Путіним. 

Все це відбувалося після кілька-
тижневого лементу наших ура-патріо-
тів про «зраду» нашою новою владою 
державних інтересів при врегулюван-
ні на Донбасі. Хоч позицію нормаль-
них патріотів передає уже заголовок 
ранкових новин 10 грудня: «Варта на 
Банковій» згортає свій табір, здачі на-
ціональних інтересів не відбулося». 
Мова про нічний пікет протестуючих 
під Офісом президента. 

Підсумок саміту Норманського 
формату можна дати у двох словах: 
все відкладено. І це було прогнозо-
вано. Оскільки у цьому форматі все 
вирішується лише консенсусом, тоб-
то згодою всіх чотирьох держав. А в 
учасників війни — Росії і України — 
абсолютно протилежні позиції. Від-
так, все вирішує позиція двох дер-
жав, які, згідно Мінська, є миротвор-
цями, найбільших держав Європи — 
Німеччини і Франції. Вона виявилась 
такою: відкласти. На кілька місяців. 
Новий саміт буде вже не через 3 лиш-

ком роки, а протягом 4-х місяців.
Росія поки що не виграла, Украї-

на поки що не програла. Ключове пи-
тання: вибори на окупованій частині 
Донбасу і контроль там України над 
кордоном, читай — виведення ро-
сійських військ. Позиція Росії: спер-
шу вибори, потім контроль; позиція 
України: спершу контроль, потім ви-
бори. Тому все відкладено, в тому чис-
лі ці вибори.

Слід внести ясність і щодо так зва-
ної «Формули Штайнмайєра», тобто за-
пропонованої ще кілька років тому то-
дішнім міністром закордонних справ 
Німеччини, котрий нині є президентом 
держави, формули врегулювання на 
Донбасі. Власне, лише того, що стосу-
ється виборів місцевої влади на оку-
пованій території. На цю формулу в Па-
рижі погодилися. І там дійсно сказано, 
що спершу — вибори, потім контроль 
України на тій території, включно з кор-
доном. Але багато хто чомусь «не помі-
чає» й інший момент формули: вибори 
винятково за стандартами ОБСЄ, Ор-
ганізації безпеки і співробітництва в 
Європі. А ці стандарти чітко говорять: 
жодних виборів, поки на такій-то те-
риторії є іноземні військові. Крім того, 
все ще є варіант проведення виборів 
і взагалі припинення війни, врегу-
лювання конфлікту під нагля-
дом миротворчих сил ООН. 

Найкращі вітання 
з прийдешнім 

Новим 2020-м роком!

Сьогодні у номері:
 Панорама Чернігівщини, України, планети
 Пенсії в країнах світу
 Як Росія прагнула захопити Україну ще 100 років 

тому
 Заборонені фото СРСР
 Чорнобильський злочин Радянського Союзу
 Невідоме з історії Чернігівщини
 Королева детективу Агата Крісті
 Новоріччя в різних країнах, весільні звичаї, школа 

психології

Читайте в найближчих номерах
 По країнах і континентах
 Таємниці радянської історії
 Невідома Чернігівщина
 Проза і поезія відомих письменників
 Золотий фонд української естради

Нормандський саміт:
основне — на паузу

Мінські угоди
Мінський протокол 
5 вересня 2014 року

З Протоколу за результатами 
мінської зустрічі, підписаний пред-
ставниками ОБСЄ, України та РФ. 
Під протоколом стоять також під-
писи лідерів невизнаних ДНР і ЛНР. 

1. Забезпечити негайне двосто-
роннє припинення застосування 
зброї.

3. Здійснити децентралізацію 
влади, зокрема через ухвалення За-
кону України «Про тимчасовий по-
рядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей» (Закон про осо-
бливий статус).

6. Ухвалити закон про недопу-
щення переслідування і покарання 
осіб у зв'язку з подіями, які відбули-
ся в окремих районах Донецької та 

Луганської областей України.
9. Забезпечити проведення до-

строкових місцевих виборів відпо-
відно до Закону України «Про тимча-
совий порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей».

10. Вивести незаконні збройні 
формування, військову техніку, а 
також бойовиків і найманців 
з території України.

«Зрада» підписана ще у 2014 році: Мінські угоди
Україна змушена була їх підписати через поразки на початку війни на Донбасі. 

А поразки закладалися роками й десятиліттями, руйнуванням держави і її армії, 
закладалися нашою гнилою «національною елітою», при всіх президентах і парламентах. 
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Бліц-інформ
В області пенсію збільшили 
для 163 тисяч пенсіонерів
1 грудня розмір прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, збільшився з 1564 до 
1638 гривень. Відтак, з 1 грудня перераховані пенсії:

– особам, які отримують мінімальні пенсії 
(+74 гривні);

– почесним донорам;
– особам, які отримують доплату за понаднормо-

вий стаж, надбавки, підвищення до пенсії, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною;

– громадянам, які отримують мінімальні розміри 
пенсій по втраті годувальника, мінімальні пенсійні ви-
плати інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Перерахунки проведені автоматизованим спосо-
бом. Тому звертатися до органів Пенсійного фонду не 
потрібно. Для кожного пенсіонера розмір підвищення 
індивідуальний.

Розмір пенсії збільшено для 163,5 тисячі грома-
дян. Додаткові видатки склали 7,6 мільйона гривень. 
Потреба на виплату пенсій у грудні — понад 926 міль-
йонів гривень.

Нині в області проживає 329 тисяч пенсіонерів. 
Середній розмір пенсії — 2717 гривень. Порівняно з 
1 січня 2019 року середній розмір пенсії збільшився 
на 15%

Міський конкурс 
«Жінка року – 2019»
У Чернігові 6 грудня у Міському Палаці культури ім. 

В. Радченка відбувся святковий вечір вшанування ла-
уреатів міського конкурсу «Жінка року – 2019».

За двадцять два роки проведення конкурсу 185 
жінок стали його лауреатами. Всі вони – інтелектуа-
ли, професіонали високого рівня, активні учасники 
громадських організацій, гарні господині та турботли-
ві матері.

В цьому році лауреатами конкурсу «Жінка року – 
2019» стали:

Лавріненко Неля Петрівна – співзасновниця при-
ватної школи «МудрАнгелики».

Пирожок Олена Вікторівна – лікарка лікарні № 1.
Цісельська Валентина Михайлівна – завідувачка 

дошкільного навчального закладу № 52 «Сонечко».
Рогова Олена Вікторівна – художня керівниця від-

ділу Міського палацу культури ім. В. Радченка.
Старікова Яніна Володимирівна – власниця СТО 

«МОТОР».
Житнікова Олена Володимирівна – заступниця го-

лови ГО «Єдина родина Чернігівщини».
Близнюк Галина Василівна – вчителька-реабіліто-

лог комунальної установи «Обласний центр комплек-
сної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження».

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

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

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

Профтехосвіта готує кадри
На Чернігівщині у 15 державних закладах профе-

сійної (професійно-технічної) освіти навчаються більш 
ніж 4300 учнів, які набувають професій за регіональ-
ним і державним замовленням. Одночасно з профе-
сією 2665 осіб отримують повну загальну середню 
освіту.

Учні опановують 66 професій, що охоплюють шість 
галузей економіки: промисловість, транспорт, будів-
ництво, торгівля і громадське харчування, побутове 
обслуговування населення, сільське господарвство.

Чернігівка отримала 
від міста квартиру, на яку 
чекала понад 35 років
Нещодавно виконком міськради виділив черні-

гівці квартиру за міською квартирною чергою, в який 
вона стояла з 1984 року. Жінка була першою у поза-
черговому списку претенденткою на однокімнатну 
квартиру. Ця жінка є колишньою лікаркою.

Квартиру, яку місто надає жінці, громада отримала 
у власність у результаті досить тривалих судових про-
цесів.

Окрім цього, виконком вперше поставив на квар-
тирну чергу 6 родин внутрішніх переселенців. Це стало 
можливим завдяки зміні законодавства влітку цього 
року – нормам Постанови Кабінету міністрів України 
№ 582 від 26 червня 2019.

7 грудня, у День святої ве-
ликомучениці Катерини та Пре-
подобного Меркурія Чернігів-
ського, з архіпастирським ві-
зитом Чернігів відвідав Пред-
стоятель Православної церкви 
України Епіфаній. З нагоди хра-
мового свята, він провів Боже-
ственну літургію та молебень у 
Катерининській церкві.

На підході до храму його 
зустрічали, заступник голо-

ви обласної державної адмі-
ністрації Наталія Романова, 
перший заступник голови об-
ласної ради Валентин Мель-
ничук, заступник міського го-
лови Олександр Ломако, ду-
ховенство, віряни. Пізніше 
разом із священнослужителя-
ми та вірянами до участі у свя-
тій літургії приєднався голова 

облдержадміністрації Андрій 
Прокопенко.

Після молебню Митропо-
лит Епіфаній звернувся до при-
сутніх у храмі з проповіддю. 
Він наголосив, що сьогодні на 
долю українського народу ви-
пало багато випробувань, на-
самперед це неоголошена ві-
йна на теренах східної Украї-

ни. Багато життів покладено на 
вівтар нашої незалежності. В 
цьому році ми отримали довго-
очікуваний Томос про автоке-
фалію Української церкви.

Митрополит Епіфаній вру-
чив церковні нагороди. Серед 
відзначених – громадські ор-
ганізації, що об’єднують роди-
ни загиблих бійців, волонтери, 
громадські діячі.

У своєму вітальному слові 
до пастви Архієпископ Черні-
гівський і Ніжинський Євстра-
тій подякував голові Чернігів-
ської ОДА Андрію Прокопенку 
за особисту допомогу храму 
святої великомучениці Катери-
ни та побажав успіхів на ниві 
державного будівництва.

Також Митрополит Епіфа-
ній поспілкувався з представ-
никами засобів масової інфор-
мації. 

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит 
Київський і всієї України Епіфаній у Чернігові

Під час перебування в місті Ясло 
(Республіка Польща) керівники трьох 
об’єднаних громад Чернігівщини — Со-
сницької, Менської та Плисківської — 
підписали угоди про дружбу та партнер-
ство з трьома гмінами Підкарпатського 
воєводства Польщі. Про це повідомив 
Чернігівський офіс Програми «U-LEAD з 
Європою».

Менська громада уклала угоду про 
дружбу та партнерство з гміною Жира-

кув, Плисківська — із Бжостек, а Со-
сницька — з Пілзно. Це стало можливим 
завдяки спільному проєкту Асоціації гмін 
басейну річки Віслока та Чернігівського 
центру підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади та місце-
вого самоврядування, який і організував 
цю поїздку.

У травні делегація Асоціації гмін упро-
довж тижня, в рамках навчального візи-
ту перебувала на Чернігівщині. Тоді гості 

ознайомилися з ходом реформи місцевого 
самоврядування та запросили представ-
ників ОТГ до співпраці у сферах культури, 
спорту, освіти, молодіжного обміну, реалі-
зації спільних проєктів, пов'язаних зі збе-
реженням екології та розвитку.

Програма «U-LEAD з Європою» фінан-
сується спільно Європейським Союзом та 
державами-членами Данією, Естонією, Ні-
меччиною, Польщею та Швецією й підтри-
мує реформу децентралізації.

«Футбольна Сіверщина — 
2019»: підсумки року
В обласному філармонійному центрі від-

булося це яскраве свято з підведення під-
сумків футбольного року.

У залі зібралися представники Україн-
ської асоціації футболу, керівники області 
та міста, ветерани чернігівського футболу, 
представники футбольних клубів області, 
районних федерацій футболу, вихованці ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл з футболу 
«Юність» і «Десна».

Привітати футбольну громадськість Чер-
нігівщини з цим урочистою подією прийшов 
перший віце-президент Української асоціа-
ції футболу, в минулому відомий футболіст 
«Динамо» і збірної СРСР Олег Протасов

— Цей рік чудовий для нас всіх! Наші 
юнаки стали чемпіонами світу, наша пер-
ша збірна радує своєю грою і потрапила на 
Чемпіонат Європи, чернігівська «Десна» ра-
дує своєю грою і хорошими результатами, 
— сказав він.

На святі привітали і нагородили пере-
можців і призерів чемпіонату Чернігівської 
області з футболу серед чоловіків у Вищій і 
Першій лігах, а також серед ветеранів.

На завершення свята відбулася церемо-
нія нагородження переможців «Футбольна 
Сіверщина - 2019». Ось хто стали кращими 
по номінаціях.

Юнацька команда - дитячо-юнацької 
школи з футболу «Юність» 2004 року наро-
дження. 

 Дівоча команда — дитячо-юнацької 
школи з футболу «Юність» 2004 року наро-
дження.

 Клуб ветеранів — «Ветеран-Десна Чер-
нігів».

Арбітр — Ігор Сташук, арбітр чемпіонату 
України першої ліги

Асистент арбітра - Юрій Вашкевич, чем-
піонату України першої ліги

Футболіст Інваспорт — Роберт Тремба, 
заслужений майстер спорту України, чемпі-
он світу і Європи, член національної збірної 
команди України з футзалу.

Федерація — Корюківська районна.
Клуб — «Десна» Чернігів, один з лідерів 

чемпіонату України.
Тренер — Олександр Рябоконь, голо-

вний тренер клубу «Десна».
Меценат — Ігор Базалінскій, віце-пре-

зидент клубу «Десна».

Футбол. Прем'єр-ліга. 17 тур. 8 
грудня. Львів. «Карпати» — «Дес-
на» — 2:6. 

Кращий поки що матч «Десни» за 
два сезони у прем’єр-лізі. Вже на 3 
хвилині наші відкрили рахунок: м’яч 
забив, підключившись до атаки, за-
хисник Максим Імереков. В подаль-
шому по 2 м'ячі забили Владислав Ка-
литвинцев і Олександр Філіпов (один 
з пенальті), ще один — Дмитро Хльо-
бас. Господарі відповіли двома, в тому 
числі один забили з пенальті, у воро-
та, які знову захищав, вдруге в сезоні, 
Ігор Литовка (основний воротар Паст 
доліковував ушкодження). 

18 тур. 15 грудня. Чернігів. 
«Десна» — «Динамо» — 0:1. Вирі-
шальний матч перед зимовою пере-
рвою за місце в призовій трійці. Біль-
ше того: оскільки напередодні «Зоря» 
в принциповому матчі програла «Шах-
тареві» — 1:2, то переможець черні-
гівського матчу виходив на чисте дру-
ге місце. А для третього «Десні» виста-
чило б і нічиєї, адже за рівності очок 
наші випереджали киян у таблиці за-
вдяки перемозі в першому колі в гос-
тях. 

А гості приїхали в Чернігів після 
програшу в попередньому турі «Зорі» 
і після того. як у четвер вибули з Ліги 
Європи, зігравши вдома матч внічию 
зі скромним «Лугано» зі Швейцарії — 
1:1, 

В Чернігові кияни грали краще 
господарів, просто наші, як завжди, 
організовано захищалися, а у воротах 
знову не раз виручав основний голкі-
пер Євген Паст. Але на 25 хвилині на 
добиванні проворнішим виявився Ві-
ктор Циганков, кращий гравець киян. 
Наші теж могли забити, і не раз, але 
свої моменти не втілили в голи. 

Отже, зимова перерва чемпіона-
ту. В першому його етапі зіграно 18 ту-
рів, на весняну частину залишилося 4. 
Потім, за підсумками першого етапу, 
команди діляться на шістки. В першій 
гратимуть за медалі і місця в єврокуб-

ках, в другій — за виживання в еліті. 
Все ж, «Десна» зробила різкий 

крок вперед порівняно з минулим, де-
бютним чемпіонатом в еліті: коман-
да достроково вже вийшла у першу 
шістку. У 18-ти турах — 10 перемог, 3 
нічиї. 5 поразок. Третій результат за 
надійністю захисту воріт: пропустили 
всього 13 м'ячів. Олександр Філіпов, 
кращий бомбардир команди, забив-
ши 9 м'ячів, ділить 2-3 місця в змаган-
ні бомбардирів чемпіонату (перший 
— Жуніор Мораєс з «Шахтаря» — 15 
м’ячів). 

Таблиця чемпіонату після 18 ту-
рів (різниця забитих і пропущених 
м’ячів, набрано очок). 

«Шахтар» 50-9  50

«Динамо»  36-12  36

«Зоря»  34-16  34

«Десна»  29-13  33

«Олександрія»  23-17  33

«Маріуполь»  17-26  22

«Колос» 18-31  20

«Дніпро-1»  18-28  18

«Олімпік»  16-32  18

«Львів»  14-32  15

«Ворскла»  12-33  14

«Карпати»  15-33  11

Чемпіонат продовжиться у 20-х 
числах лютого. «Десна» грає на ви-
їзді з «Шахтарем». Потім вдома при-
ймає «Маріуполь», в гостях грає з 
«Олімпіком», а в останньому турі 
першого етапу приймає в Черніго-
ві дуже принципового суперника 
«Зорю», яка вже теж вийшла у пер-
шу шістку. 

Очки, набрані на першому ета-
пі, зберігаються і далі, на другий 
етап, де в шістках команди зігра-
ють кожна з кожною у 2 кола. Так 
що на другому етапі буде ще 10 турів 
чемпіонату.

Три громади співпрацюватимуть з польськими гмінами

«Десна»: на зимову перерву — 
в лідерах і уже в першій шістці
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Викрито групу 
наркоділків
Поліція Чернігівщини затримала у Ні-

жині групу чоловіків, які забезпечували 
наркотиками не лише мешканців міста, 
а й жителів усієї області. 

Троє чоловіків робили закупівлі ін-
гредієнтів для виготовлення наркотиків 
через мережу інтернет. У пристосова-
ному приміщенні вони самостійно виго-
товляли наркотики, фасували та реалі-
зовували всіма можливими способами: 
через передачу з рук в руки, через ін-
тернет. Як один з інгредієнтів для виго-
товлення наркотиків використовували 
хімічні засоби для чищення каналізації. 

В результаті спецоперації 12 грудня 
поліція затримала чоловіків під час ви-
готовлення чергової партії наркотиків, 
виявила у зловмисників раніше виго-
товлені наркотики та інгредієнти для но-
вих партій. 

39-річний ніжинець у себе вдома 
зберігав готові до продажу пакетики 
та гроші від продажу наркотиків. У його 
спільника — 35-річного жителя Ніжин-
щини поліція також знайшла готовий для 
продажу «порошок», пакети з подрібне-
ними рослинами конопель, гроші. Окрім 
того поліція виявила у нього півсотні на-
йменувань електроінструменту, велоси-
педи, побутову техніку, яку покупці при-
носили в якості оплати за наркотики.

У помешканні 33-річного місцево-
го жителя, який раніше був судимий 
за розбійний напад, виявили облад-
нання для виготовлення психотропів, 
прекурсори.У чоловіка вилучена партія 
нещодавно виготовленого амфетаміну. 
Також у зловмисників вилучений обріз 
рушниці, безномерна армійська гвинтів-
ка Мосіна разом із пристроєм для без-
шумної стрільби, пістолет-ракетниця, на-
бої різних калібрів, банківські картки та 
автомобіль «Hunday», який використову-
вався у злочинних ціля.

Всі троє підозрюються у вчинен-
ні злочину, передбаченого частиною 2 
статті 307 Кримінального кодексу Украї-
ни (незаконне виробництво, придбання, 
зберігання чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин, вчинене за попе-
редньою змовою групою осіб) - караєть-
ся позбавленням волі на строк від шес-
ти до десяти років з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області 

Троє дітей отруїлися, 
один з них помер
У с. Стахорщина Новгород-Сівер-

ського району 8 грудня внаслідок вжи-
вання невідомої речовини важко отру-
їлися троє хлопчиків, віком 14, 12 і 9 
років. В тяжкому стані вони були до-
ставлені в райлікарню. Того ж дня там 
наймолодший, Михайло Хаджиогло, по-
мер. Двох інших вдалося врятувати в об-
ласній дитячій лікарні. 

Поліція проводить з’ясування обста-
вин трагедії. Самі потерпілі розповіли, 
що під час прогулянки на околиці села 
вони з’їли корінь рослини, схожої на 
отруйний борщівник, та запили його во-
дою з річки. Після цього усім стало зле.

Слід зазначити, що борщівник взага-
лі є доволі небезпечною рослиною, по-
трапляння на шкіру пилку з його суцвіть 
викликає опіки. Між тим, ця висока зон-
тична рослина, дещо схожа на кріп, все 
більше поширюється в області, запо-
внюючи вигони, «пролазячи» на городи. 
Скошування її мало що дає, рослину тре-
ба виривати з коренем. 

У рамках конкурсу «Книга року-2019» 
чернігівська журналістка й письменниця 
Євдокія Тютюнник представила свою нову 
книгу «Іменини цибулини». До збірки уві-
йшло 34 віршованих казки для дітей.

Видати книгу фінансово допоміг київ-
ський підприємець Володимир Хоменко, а 
«ожила» вона завдяки чудовим ілюстраціям 
молодої художниці Анни Леги.

Віршовані казки Євдокії Тютюнник ви-
різняються оригінальністю, легко читають-
ся та запам’ятовуються. Це чудовий спосіб 
подружити з книжкою дитину.

Четверокласники чернігівської школи 

№ 3 були в захваті від презентації розгаду-
вали загадки, запропоновані пані Євдокі-
єю, отримали в подарунок книжки. 

Чернігівський академічний театр ім. Т. Шевченка
Міжнародний 

фестиваль «Слов’янські 
театральні зустрічі»
XIV фестиваль пройшов у Гоме-

лі (Республіка Білорусь) 3–7 груд-
ня, був приурочений до 80-річчя Го-
мельського обласного драматич-
ного театру. Цікавинкою програми 
стала заключна вистава фестивалю 
«Вечеря по-французьки» М. Камо-
летті, яку виконував змішаний укра-
їнсько-білоруський акторський ан-
самбль. 

На запрошення керівництва Го-
мельського театру на початку 2019 
року художній керівник Чернігів-
ського театру, заслужений артист 
України Андрій Бакіров здійснив по-
становку цієї вистави на сцені теа-
тру-побратима, а в квітні У Черніго-
ві відбулася презентація міжнарод-
ного мистецького проекту, де разом 
з українськими актрисами чоловічі 
ролі виконували білоруські актори. 

Згідно з рішенням журі фестива-
лю, театр імені Т. Шевченка нагоро-
джений Дипломом «За кращий ак-
торський ансамбль» у виставі «Вече-
ря по-французьки».

Прем'єра: 
«Наймичка» Карпенка-Карого 

6 грудня відбулась прем'єра драматичної іс-
торії «Наймичка» за п’єсою класика вітчизняної 
драматургії І. Карпенка-Карого у постановці мо-
лодої режисерки Анастасії Кузик, яка в цьому 
році стала володаркою гранту Президента Укра-
їни У сфері театрального мистецтва.

Чому так важливий сьогодні твір, написаний 
понад 130 років тому? Можливо, недостатність 
моральності є трагедією будь-якого суспільства 
– і колишнього, і сучасного?

Спостерігаючи за драматичною інтригою, 
глядачі переймаються долею нещасної дівчини-
сироти Харитини (арт. Ганна Ярова), яку нещадно 
гнобить сварлива господиня Рухля (Наталія Гна-
тенко) і готовий продати, як річ, жадібний влас-
ник шинку Борох (Петро Великий). Потім жаха-
ються тим страшним збігом обставин, кривдник 
дівчини – місцевий багатій Цокуль (Дмитро Літа-
шов). Картину морального занепаду змальову-
ють образи адлаката-здирника Харитона Хари-
тоновича (Микола Лемешко), пащекуватої ключ-
ниці Мелашки (Ірина Лозовська), шалапутної 
Марусі (Валерія Марич) та її залицяльника Пи-
липа (Сергій Лефор). Натомість приваблює об-
раз працьовитого парубка Панаса (Євген Бон-
дар), якого покохала Харитина, але не судилося 
їм бути разом.

Пам'яті заслуженої артистки 
України Емми Мороз 

Вона пішла з життя 10 
грудня. 

Народилася Емма Мико-
лаївна Мороз 4 квітня 1936 
року в м. Єнакієве Донецької 
області. У 1960 р. закінчила 
акторський факультет Харків-
ського театрального інститу-
ту. Протягом 1964-1991 років 
працювала в Чернігівському 
облмуздрамтеатрі ім. Т. Шев-
ченка.

Серед її знакових ролей в театрі — Феніса 
(«Закохана витівниця»), Маріца («Маріца»), Кате-
рина («Пам'ять серця»), Любина («Сині роси»), На-
талка («Наталка Полтавка»), Маруся («Маруся Бо-
гуславка»), Оксана («Доки сонце зійде, роса очі ви-
їсть»), Стеха («Назар Стодоля»), Клавдія («Циган»), 
Аза і Гордиля («Циганка Аза»), Мавра («У неділю 
рано зілля копала»), Хівря («Сорочинський ярма-
рок») та інші.

За творчі досягнення і високу професійну май-
стерність у 1972 році Еммі Мороз присвоєно по-
чесне звання Заслуженої артистки України, вона 
неодноразово нагороджувалася Почесними гра-
мотами Міністерства культури України, обласної 
державної адміністрації.

Філармонійний центр

Чернігівська міська центральна бібліотека 
ім. Коцюбинського

«Калета» на Андрія 
від Академічного 
народного хору
Традиційно на Андрія хор 

представив на сцені центру 
музично-театралізоване дій-
ство «Калета». 

В Андріїв вечір відбувала-
ся весела гра-ворожіння — та 
сама Калета. Дівчата разом го-
тували корж з білого борошна 
— «калету», символ Сонця. Хлі-
бину зрештою ділили, і кожен 
над хлібом думав про майбуття. 

Народні сюжет, слова, ме-
лодії і пісні, танці складають 
основу оновленої програми 
«Калета».

Кілька років тому артисти 
центру взяли мистецьке шеф-
ство над підопічними Замглай-
ського психоневрологічного ін-
тернату, що у Ріпкинському райо-
ні. Це спеціалізований комуналь-
ний заклад, де надають допомогу 
молодим жінкам.

– У наших мешканок обме-
жені можливості здоров’я, але 
це не означає, що в них обмеже-
ні почуття та прагнення чогось 
творчого, прекрасного, – розпо-
відає керівник інтернату Сергій 
Могильний. – Тому виступ артис-
тів – завжди непересічна подія.

Нині тут перебуває 104 жін-
ки. Вони отримують належний 

догляд з боку персоналу закладу 
і завдячуючи численним волон-
терам. 

Артисти центру 5 грудня за-
вітали до інтернату з благодій-
ним концертом. Виступили лау-
реатка всеукраїнських і міжна-
родних конкурсів Марина Кова-
ленко, Яна Корольова, Катерина 
Іващенко і Вікторія Олійник. Спі-
вачки подарували концертну 
програму, що складалася з попу-
лярних пісень. Пацієнтки із задо-
воленням підспівували, бо зна-
ють ці пісні. Вони довго аплоду-
вали артистам, фотографували-
ся з ними і запрошували на нові 
зустрічі.

Виставка в музеї

У літературно-меморіальному му-
зеї-заповіднику Михайла Коцюбин-
ського відкрилася виставка чернігів-
ських художників Віктора Онищенка, 
Дмитра Зуганова, Володимира Крав-
ченка, Романа Найдьона, Андрія Са-
гайдачного, Валерія Лисиці, Святос-
лава Подлевського, Олени Мічкової, 
Сергія Тонканова та інших.

Представлено кілька десятків 
робіт: пейзажі, портрети, графіка та 
скульптура із пап’є-маше. Виставка 
триватиме до 7 січня.

Артисти — для підопічних інтернату

Андріївські вечорниці

Це яскраве свято 12 грудня, у вечір перед 
днем Святого Андрія, пройшло в Центральній 
міській бібліотеці. Взяли участь слухачі Безко-
штовних курсів української мови, інші читачі бі-
бліотеки 

Дует скрипки й гітари
Дует Ravenheart: Олександр Колесник, Вале-

рія Вергунова (гітара + скрипка + вокал). «Казки 
присмеркового світу» — благодійний концерт на 
підтримку Збройних сил України.

Колесник Олександр Сергійович — профе-
сор кафедри німецької філології Київського уні-
верситету ім. Б. Грінченка, доктор філологічних 
наук.

Вергунова Валерія Сергіївна — старший ви-
кладач кафедри мистецьких дисциплін Націо-
нального університету «Чернігівський колегіум» 
ім. Т. Шевченка, кандидат педагогічних наук.

Субота, 21 грудня. 16.00 — 17.30. Бібліотека 
ім. Коцюбинського, вул. Кирпоноса 22. 

 Американець із позивним «Техас», 
який поміняв службу в морській піхоті 
США на український Донбас, німець, гру-
зини, вірмени, азейбарджанці... Усі вони 
прийшли воювати за незалежність нашої 
держави пліч-о-пліч з українцями. Вони 
– герої видань серії «Історії українських 
воїнів», реалізованих журналом «Військо 
України». 

У презентації взяли участь військо-
ві журналісти Валентин Буряченко, Олег 
Яновський-Шпак, Тетяна Миргородська, 
волонтери, вихованці ліцею з посиленою 
військовою підготовкою, небайдужі міс-
тяни. 

«Роботу нашого прес-центру в зоні АТО 

ми розпочали з того, що розмовляли з жи-
телями. А люди були налякані, настільки 
зазомбовані російською пропагандою, – 
розповідає головний редактор журналу 
«Військо України» полковник Валентин Бу-
ряченко. – Насправді лінія розмежування 
проходить в головах людей».

 «Коли я вперше приїхав в Авдіївку, 
потрапивши з миру у війну, це був просто 
переворот свідомості. Насправді люди та 
Донбасі на нас чекають, там є справжні 
патріоти. А бути патріотом в таких умовах 
значно важче, ніж в тилу», говорить Олег 
Яновський-Шпак.

Книги з серії безкоштовно передані в 
усі міські бібліотеки, зокрема, шкільні.

На «Іменинах цибулини» побували дорослі й маленькі 

Представили книги серії 
«Історії українських воїнів»
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Історія Сіверського краюІсторія краюВісті з районів
Козелець
ОТГ придбала два шкільних ав-

тобуси. Нові автобуси — найбільші 
в шкільному автопарку Козелеської 
об’єднаної територіальної громади, 
вони мають по 33 пасажирських міс-
ця, в тому числі одне для людини на 
інвалідному візку, є і спецмеханізм 
для заїзду на такому візку в салон 
автобуса.

За два роки у Козелецькій ОТГ 
придбали 4 шкільні автобуси. Відте-
пер шкільний автопарк налічує 12 
автобусів. Останню покупку здійсни-
ли за рахунок коштів інфраструктур-
ної субвенції на умовах співфінансу-
вання з селищною радою.

Підтвердили звання народних. 
В Кіптівській об’єднаній територі-
альній громаді, в будинку культури с. 
Прогрес відбувся концерт народних 
аматорських колективів ОТГ на під-
твердження ними звання народних. 
І жіночий вокальний ансамбль «Лю-
бисток» (Прогрес), і фольклорно-ет-
нографічний ансамбль «Вербичень-
ка» (Вовчки) своїми чудовими висту-
пами підтвердили ці звання.

Сновськ
Відкрито навчально-практич-

ний центр. На базі Сновського ви-
щого професійного училища лісово-
го господарства розпочав роботу Ре-
гіональний навчально-практичний 
центр деревообробних технологій.
Тут молоді люди, а також дорослі мо-
жуть опанувати професії верстатни-
ка деревообробних верстатів та сто-
ляра. Для цього є всі умови: новітнє 
обладнання, інструменти з деревоо-
бробки, висококваліфіковані викла-
дачі.

У створення центру інвестовано 
1,7 мільйона гривень державної суб-
венції та 343,2 тисячі гривень з об-
ласного бюджету.

Семенівка
Станція вимірювання якості 

повітря. Її обладнали і відкрили за 
сприяння міської ради у школі № 1. 
Отже район долучився до загальноу-
країнського моніторингу якості пові-
тря. Дані про якість повітря виклада-
ються на сторінку станції в інтернет. 

Варва
Швидкісний інтернет — у шко-

ли. Згідно постанови Кабміну, виді-
ляється фінансова допомога на під-
ключення в наших школах швидкіс-
ного інтернету. Скористалися цією 
можливістю і в районі, на що було ви-
ділено 306 тис. грн.. Швидкісний ін-
тернет було підключено в Журавську, 
Гнідинцівську, Озерянську школи. 

Борзна
Підлітки врятували чоловіка, що 

провалився під лід. 7 грудня 13-річ-
ні Кирило Дахно і Богдан Руренко та 
17-річна Каріна Колесникова, меш-
канці м. Борзни, близько 17 годи-
ни проходили біля мосту через річку 
Борзенка, що протікає райцентром. 
Почули крики про допомогу та поба-
чили, що під мостом провалилася під 
кригу людина. Не розгубившись, мо-
лоді люди викликали рятувальників, 
а самі підібрались до чоловіка та ви-
тягли його з крижаної води. З діагно-
зом переохолодження чоловіка було 
доставлено до центральної районної 
лікарні.

Виставка «Від борців 
за волю до захисників України: 

Чернігівщина»
З нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня в об-

ласному молодіжному центрі відкрито виставку «Від 
борців за волю до захисників України Чернігівщина». 
У заході взяли участь представники громадськості, 
Збройних сил, Чернігівського прикордонного загону, 
Національної поліції, учні ліцею з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою.

Ідею створення виставки реалізували молодіжний 
центр та Український інститут національної пам'яті ра-
зом із військовими. 

Назви стендів: «Чернігівці на захисті української 
державності під час революції 1917-1921 років», «Чер-
нігівці зі зброєю в руках у боротьбі за незалежність 
України під час Другої світової війни», «Державні наго-
роди», «Добровольчі формування Чернігівщини на за-
хист України», «Російсько-українська війна. Чернігівщи-
на», «Герої України: Чернігівщина». 

Виставка працюватиме в Чернігові продовж міся-
ця, потім її покажуть у районах області.

 

Календар 
«Знаменні і пам’ятні дати 

Чернігівської області на 2020 рік»
Його підготували та видали працівники обласної бі-

бліотеки ім. В. Короленка. Цікавими для користувачів 
стануть, зокрема, довідки про початок будівництва у 
1120 році Борисоглібського собору у Чернігові, засну-
вання та діяльність Чернігівського молодіжного театру, 
активну та самовіддану працю на ниві краєзнавства, 
наукову, творчу працю чернігівців. 

Історія Чернігово-Сіверщини ба-
гата на вікопомні події. І це повсякчас 
приваблювало учених і аматорів ста-
ровини. На зламі ХІХ – ХХ ст. відбуло-
ся організаційне оформлення істори-
ко-краєзнавчого руху в регіоні.

На початку 20-х рр. ХХ ст. було 
створено Чернігівське наукове това-
риство, а згодом – Чернігівський ін-
ститут краєзнавства. 

Однак, внаслідок політичних ре-
пресій 30-х рр. ХХ ст. державні й гро-
мадські краєзнавчі осередки були 
знекровлені. Минуло чимало часу, 
перш ніж науковий потенціал регіону 
був відновлений.

Позитивну роль і відіграли міс-
цеві організації створеного у 1966 
р. Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури, широке 
залучення краєзнавців до підготов-
ки обласного тому «Історії міст і сіл 
Української РСР». 

14 грудня 1989 р. відбулась уста-
новча конференція обласного істо-
рико-краєзнавчого товариства (нині 
— обласна організація Національної 
спілки краєзнавців України).

До 30-річчя організації в облас-
ній бібліотеці ім. Короленка відкри-
то книжково-інформаційну виставку 
«Краєзнавчий вимір історії», яка зна-
йомить з історією та сучасною діяль-
ністю в області на ниві краєзнавства.

Тут, зокрема, такі видання: «Кра-

єзнавство: науковий журнал. 1927–
2017 : систематичний покажчик 
змісту»; «Краєзнавча діяльність бі-
бліотек Чернігівщини», 2016 р.; «Ре-
пресоване краєзнавство (20–30-і 
роки)», 1991 р.; «Історичне краєзнав-
ство. Чернігово-Сіверщина у перше 
пожовтневе двадцятиріччя». 2007 р.

Також на виставці всі 25 випус-
ків виданих бібліотекою біобібліо-
графічних покажчиків «Історики та 
краєзнавці Чернігівщини». Ось про 
кого ці видання. Павло Костянтино-
вич Федоренко. Олександр Олек-
сандрович Русов. Віктор Миколайо-
вич Шевченко. Михайло Степанович 
Чуприна. Володимир Володимиро-
вич Ткаченко. Анатолій Кіндратович 
Адруг. Іван Петрович Дудко. Сергій 
Олегович Павленко. Петро Іванович 
Смолічев. Володимир Михайлович 
Половець. Георгій Федорович Гай-
дай. Григорій Михайлович Курас. Ле-
онід Едуардович Раковський. Олек-
сандр Володимирович Шекун. Юрій 
Степанович Виноградський. Тама-
ра Павлівна Демченко. Андрій Ан-
тонович Карнабед. Ігор Михайлович 
Ситий. Світлана Олександрівна По-
ловнікова. Юрій Миколайович Си-
тий. Аркадій Васильович Верзилов. 
Василь Михайлович Хижняков. Віра 
Володимирівна Зайченко. Микола 
Олександрович Константинович. 
Володимир Якович Руденок. 

«Краєзнавчий вимір історії»

В художньому музеї ім. Г. 
Галагана нещодавно відбуло-
ся урочисте нагородження пе-
реможців обласного конкурсу 
благодійників. Одночасно було 
також нагороджено волонте-
рів — викладачів волонтер-
ського проекту «Безкоштовні 
курси української мови». 

Ці курси вже кілька років 
діють у Чернігові. За цей час 
сотні людей на курсах погли-
блювали знання рідної мови, 
вчать українську й представ-
ники інших національностей, 
російськомовні мешканці міс-
та. Окрім цього, курси прово-
дять численні заходи з історії, 
культури, краєзнавства. Цьо-
го року волонтерський проект 
БКУМ став одним з перемож-
ців міського конкурсу Бюдже-
ту участі Чернігова, і нарешті 
ця добра справа отримає фі-
нансову підтримку. 

Нині курси діють на базі 
Чернігівської міської цен-
тральної бібліотеки ім. М. Ко-
цюбинського. В числі щойно 
нагороджених — й ініціатор-
ка курсів та їх керівник, ди-
ректорка міської Центральної 
бібліотечної системи, канди-
дат філологічних наук Людми-
ла Василівна Зіневич. Ось що 
вона розповідає про курси

* * *
Все почалося з того, що не 

могла жити спокійно, коли в 
моїй країні війна, коли гинуть 
найкращі, коли охоплює роз-
пач від безсилля щось зміни-
ти. Врешті, було соромно нічо-
го не робити, не противитися 
«гібридній» окупації. І тоді на-
писала оголошення в соціаль-
ній мережі про набір на Без-
коштовні курси української 

мови, бо мова - це і зброя, і 
кордон, і щит. 

Інформація розлетілася 
швидко, охочих вчитися ста-
вало все більше. І коли список 
перевищив 120 осіб, зрозумі-
ла, що є запит, що треба гурту-
вати команду.

Охочих безкоштовно пра-
цювати було не густо, проте 
мені поталанило знайти одно-
думців і спільників. Першими, 

хто протягнув руку допомоги 
й зголосився працювати, були 
мої колеги – викладачі Кате-
рина Пономаренко та Ната-
лія Нікітіна, за що їм безмеж-
но вдячна, це була прекрасна 
співпраця й товаришування. І 
хоча налагодити ефективний 
навчальний процес було дуже 
не легко (усі різного віку, со-
ціального статусу, освітньо-
го рівня), проте нам вдалося 
згуртувати людей, створити в 
кожній групі доброзичливу ат-
мосферу й мотивувати до на-
вчання. Свою першу групу я 
дуже любила і люблю (ми й по-
нині разом). 

Згодом до викладацької 

команди долучилися Марина 
Левицька та Ганна Арсенич-
Баран.

 А потім додався факульта-
тив із вивчення народних пі-
сень, який вела талановита 
співачка й прекрасна людина 
Наталя Потапчук, а потім від-
критий лекторій кращих на-
уковців (С. Лепявко, В. Лебе-
дєва, О. Кухарук, В. Зайченко, 
В. Шендеровський, І. Козлов-

ський та ін ), а потім розмов-
ник, який триває і зараз, з 
неймовірно цікавими ав-
торськими курсами з історії 
української та світової куль-
тури Тамари Андрійчук, а далі 
десятки пам'ятних зустрічей 
з письменниками (В. Шкляр, 
Г. Пагутяк, Н. Дзюбенко-
Мейс, В. Шовкошитний, 
С. Пантюк, Леся Горліс-Гор-
ська, В. Даниленко, Дзвін-
ка Матіяш та ін.), з жур-
налістами (А. Куликов, 
В. Шандро, Т. Миргородська, 
О. Маслов, О. Соломаха, 
П. Антоненко), з визначни-
ми громадськими діячами 
(Левко Лук`яненко, Валерій 

Сарана).
Безкоштовні курси україн-

ської мови спонукали до ство-
рення інших проектів: «Ву-
личний університет», «Лагідна 
українізація», «Миколайчики 
на Схід», «Вишиванкова хода», 
«Мандрівний університет», з 
яким ми об'їхали майже всю 
Чернігівщину. 

Згодом народився й міжре-
гіональний проект - моя улю-
блена «Покровська книжкова 
толока», а далі загальноукра-
їнський «Літературна школа 
«Цвіт папороті». А скільки те-
плих спогадів лишилося від на-
ших спільних мандрівок Укра-
їною, наших випускних в Со-
сниці, Каневі, Любечі, Ніжині, 
Києві, Качанівці!

Так, БКУМ і мої бкумчики 
змінили моє життя. Дякую на-
шій команді за спільнодію, за 
розуміння, підтримку. Дякую 
нашим курсистам за тисячі ра-
зів почуте «дякую», за можли-
вість бути почутою, за натхнен-
ня й мотивацію до дії, за те, 
що завдяки цим людям укра-
їнського світу стає все більше, 
що все частіше чую українську 
на вулицях нашого міста.

Ціную вас усіх і дякую за 
перемогу, бо мої досягнення - 
це наша спільна заслуга. Да-
руйте, якщо когось не назва-
ла, за ці роки БКУМ збагати-
ли моє життя знайомством із 
десятками справді великих 
Людей.

На фото: під час нагоро-
дження в музеї — Тамара Ан-
дрійчук, Людмила Зіневич, 
Ганна Арсенич-Баран, Мари-
на Левицька

Безкоштовні курси української мови
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Бліц-інформ
Газ для населення 
у сiчнi не дорожчає
Вартiсть газу для населення у січні ста-

новитиме 5,5 гривень за кубометр (без 
ПДВ та нацiнок газзбутiв, якi для кожно-
го регiону є різними). Про це повідомили 
у пресслужбі «Нафтогазу». Ця цiна на 12% 
менша, нiж у сiчнi 2019 року.

«Ця ціна співпадає з квартальною га-
рантованою ціною, яку «Нафтогаз» запро-
понував усім захищеним споживачам на 
період з січня по квітень 2020 року.

Споживачам, які хочуть отримувати 
газ за ціною, що буде змінюватися щомі-
сяця до кінця опалювального сезону в за-
лежності від ринкових обставин, необхід-
но по 24 грудня звернутися до своїх регі-
ональних збутових компаній», йдеться у 
повiдомленнi.

Споживачі, які хочуть купувати газ за 
фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до 
кінця сезону, не мають нікуди звертати-
ся чи вносити передплату: для них з 1 січ-
ня автоматично почне діяти гарантована 
ціна.

З 1 травня 2020 року ціни на газ для 
населення будуть повністю ринковими.

Навести лад із землею
Керівників та їхніх заступників голо-

вних управлінь Держгеокадастру в об-
ластях та Києві відсторонили від виконан-
ня посадових обов'язків для проведення 
комплексної перевірки органу.

Перевірку, зокрема, проводитимуть у 
частині дотримання вимог законодавства 
під час розпорядження землями сільгос-
ппризначення держвласності, реєстра-
ції земельних ділянок та розгляду звер-
нень щодо продовження договорів оренди 
земельних ділянок за період 2018-2019 
років.

У Кабміні просять громадян долучати-
ся до процесу реорганізації Держгеокада-
стру з метою забезпечення максимальної 
прозорості і результативності.

Повне вимкнення 
аналогового телебачення 
ще раз перенесли
Національна рада з питань телебачен-

ня і радіомовлення погодила перенесення 
терміну вимкнення аналогового (не циф-
рового) телебачення в Україні на 30 черв-
ня 2020 року.

12 грудня Нацрада погодила без за-
уважень проект постанови Кабінету міні-
стрів «Про внесення зміни до Плану вико-
ристання радіочастотного ресурсу Украї-
ни». Нею передбачено, що термін викорис-
тання в Україні аналогового сигналу для 
окремих категорій мовників продовжать 
до 30 червня 2020 року (раніше термін 
спливав 31 грудня 2019 року).

До 30 червня використовуватимуть 
аналоговий стандарт ті мовники, які пра-
цюють на територіях, що межують з Росій-
ською Федерацією – на півночі країни (в 
тому числі Чернігівщина) і в Херсонській 
області, на лінії розмежування і тимча-
сово окупованих територіях, а також міс-
цеві телерадіокомпанії, які досі не мають 
ліцензії на мовлення у цифрових мульти-
плексах.

Незабаром будуть прораховані ще 
вільні частоти, щоб охочі місцеві компанії 
до літа мали змогу перейти на мовлення у 
цифровому стандарті.

Трудові мігранти 
переказали до України 
9,7 мільярда доларів 
За 10 місяців 2019 року перекази тру-

дових мігрантів з-за кордону становили 
9,7 мільярдів доларів, до кінця року Нац-
банк очікує близько 11,5 мільярда.

Нормандський саміт:
основне — на паузу

Інший ключовий 
момент, і це перший, 

найбільш невідкладний 
момент при всіх перемир’ях і 
укладеннях миру, і це перший 
пункт Мінських угод, — негай-
не припинення вогню. Це саміт 
ухвалив. Правда, Зеленський 
зазначив одразу по завершен-
ню його, що це не було викона-
не жодного дня за 5 з лишком 
років, після всіх 5-ти попере-
дніх самітів. Навіть в день са-
міту загинули 3 наші бійці. Три-
вали обстріли з жертвами се-
ред військових і в наступні дні, 
тривають і зараз. Щоправда, 
згідно угоди в Парижі, вони по-
винні повністю припинитися з 
початком нового 2020 року. А 
далі передбачено повне роз-
межування воюючих сторін по 
всій лінії зіткнення. 

Нарешті про «червоні лінії», 
за які всі попередні тижні гро-
мадськість вимагала від вла-
ди не заступати. Заява Зелен-
ського одразу по саміту, вночі, 
в Парижі. Пряма мова.

«Хочу окреслити ряд прин-
ципів, які я ніколи не порушу 
як президент України, і з яки-
ми ніколи не погодиться, звіс-
но, український народ.

Перше – це неможливість 
федералізації. Україна – уні-
тарна держава, це незмін-
на стаття її Конституції та не-
порушний принцип існування 
держави.

Друге – неможливість будь-
кого вчиняти будь-який вплив на 
вектор руху та розвитку Украї-
ни, яка є незалежною, самостій-
ною, демократичною державою, 
вектор розвитку якої обиратиме 
виключно її народ.

Третє – неможливість 
компромісів з врегулювання 
ситуації на Сході України через 
поступки територіями в межах 
міжнародно визначених кор-
донів. Для кожного українця і 
Донбас і Крим – це Україна.»

До речі, про Крим Зелен-
ський заявив всупереч напо-
ляганню Росії, яка ще перед 
самітом заявила, що про Крим 
на ньому взагалі не потрібно 
згадувати. 

…А тепер подивіться, як 
ми всі, пікетуючи і мітингую-
чи, підсвідомо покладаємо ве-
личезні надії на нового прези-
дента Зеленського і нову вла-
ду і відповідно які претензії 
пред̀ являємо їм, що за лічені 
місяці не вирішено проблем, 
які нагромаджувалися роками. 

Понад 3 роки не прово-
дився Нормандський саміт, а 
за наполяганням Зеленського 
нарешті відбувся. І новий про-
йде протягом 4-х місяців. 5 ро-
ків щодня обстріли, а Зелен-
ський має їх припинити. Понад 
5 років триває війна, а Зелен-
ський має її завершити. Досі у 
сепаратистів сотні наших по-
лонених, Зеленський має їх 

повернути (про це домовлено 
в Парижі, обмін уже до кінця 
грудня, повний, «всіх на всіх»). 
Роками й десятиліттями у нас 
буяє корупція, і особливо пиш-
но після другого Майдану, па-
плюжачи його ідеали, Зелен-
ський має її припинити, «по-
садивши всіх злодюг». Рока-
ми піднімалися тарифи, 3 роки 
тому, при Порошенку, газ подо-
рожчав одразу у кілька разів, 
Зеленський повинен «знизити 
тарифи». І т.д., і т.п. 

«Зрада» вже була підпи-
сана, Порошенком, — це га-
небні Мінські угоди, в яких 
усе, проти чого зараз протес-
тують патріоти. Почитайте. 
Правда, підписана не з вини 
Порошенка, а через тяжкі по-
разки України на початку ві-
йни. А поразки зумовлені ни-
щенням держави, її армії, в по-
передні роки і десятиліття. Не 
при Порошенку, він винен так, 
як «ми всі», може, трошки біль-
ше, бо був на верхівці політи-
ки, у владі і до цього. Загалом 
же — винні ми всі, за філосо-
фією «вселенської вини». Але 
варто б говорити не «загалом», 
а конкретніше. 

Отже, Мінські угоди — че-
рез тяжкі поразки України на 
Донбасі. Але чому були ці по-
разки? Зрозуміло, окрім пря-
мої агресії Росії. Відкладімо 
поки що питання (пояснення) 
про вину нашої тодішньої вла-

ди літа 2014-го. Криміналь-
ні справи і по Іловайську, і по 
Дебальцевому були поруше-
ні ще тоді, понад 5 років тому. 
Як, до речі, і по втраті Криму. 
Чому вони за 5 років попере-
дньої влади не розслідувані — 
це теж питання. 

То ж, до другої мотивації то-
дішніх наших поразок, другої 
причини, яку найчастіше нази-
вають у нас в суспільстві і яку 
охоче називала і попередня 
влада. Це руйнування наших 
збройних сил (та й загалом 
держави) режимом регіоналів. 

Тоді основне питання: як 
таке могло відбуватися рока-
ми? При присутності в політиці 
(спершу при владі, а потім не-
хай і в опозиції, але ж у політи-
ці) тих, хто прийшов до влади 
після першого Майдану і пізні-
ше прийшов після другого. По-
іменно? Ющенко. Порошенко, 
Тимошенко і т. д. 

Не кажучи вже, що і при-
хід до влади регіоналів у 2010 
році був зумовлений ганебни-
ми чварами переможців пер-
шого Майдану, які 5 років, піс-
ля цього Майдану, були не в 
опозиції, а при владі. 

То ж все інше наступило 
далі. І триває по сьогодні. Бо й 
сьогодні ми не хочемо в сус-
пільстві аналізувати ні 5 років 
після першого Майдану, ні 5 
років після другого. 

Петро АНТОНЕНКО

Мінські домовленості від 
12 лютого (Мінськ-2).. Пере-

говори «нормандської четвірки» в 
Мінську 11 — 12 лютого 2015 року. 

Комплекс заходів узгоджений на са-
міті в Мінську лідерами Німеччини, Фран-
ції, України та Росії у форматі «Норманд-
ської четвірки», і підписаний контактною 
групою, що складається з представників 
Росії, України, представників самопрого-
лошених республік з метою деескалації 
збройного конфлікту на сході України.

1. Негайне припинення вогню в ОРД-
ЛО, з 00:00 (київський час) 15 лютого 
2015 року.

2. Відведення важкого озброєння 
обома сторонами на рівні відстані задля 
створення зони безпеки шириною мінімум 
50 км один від одного для артилерійських 
систем калібром 100 мм і більше, зони 
безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шири-
ною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ура-
ган», «Смерч» і тактичних ракетних систем 
«Точка» («Точка У»):

Для українських військ: від фактичної 
лінії зіткнення;

Для збройних формувань ОРДЛО: від 
лінії зіткнення згідно з Мінським мемо-
рандумом від 19 вересня 2014 року.

Відведення вищепереліченого важко-
го озброєння має розпочатися не пізніше 
другого дня після припинення вогню і за-
вершитися протягом 14 днів. 

5. Забезпечити помилування і амніс-
тію шляхом введення в силу закону, що 
забороняє переслідування і покарання 
осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в 
ОРДЛО.

9. Відновлення повного контролю 
над державним кордоном з боку уряду 
України у всій зоні конфлікту, яке має роз-
початися в перший день після місцевих 
виборів.

10. Виведення всіх іноземних зброй-
них формувань, військової техніки, а та-
кож найманців з території України під спо-
стереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх не-
законних груп.

11. Проведення конституційної 
реформи в Україні з набуттям чиннос-
ті до кінця 2015 року нової Конститу-
ції, яка передбачає ключовим елемен-
том децентралізацію (з урахуванням 
особливостей окремих районів До-
нецької та Луганської областей, узго-
джених з представниками цих райо-
нів), а також прийняття постійного за-
конодавства про особливий статус 
окремих районів Донецької та Луган-
ської областей...

12. На підставі Закону України «Про 
тимчасовий порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей» питання, що стосу-
ються місцевих виборів, будуть обгово-
рюватися і узгоджуватися з представ-
никами окремих районів Донецької та 
Луганської областей в рамках Тристо-
ронньої контактної групи. Вибори будуть 
проведені з дотриманням відповідних 
стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку 
БДІПЛ ОБСЄ.

«Зрада» підписана ще у 2014 році: Мінські угоди
Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу

Рішення ухвалено на засі-
данні парламенту 12 грудня. 
«За» закон «Про внесення змі-
ни до статті 1 закону України 
«Про особливий порядок місце-
вого самоврядування в окре-
мих районах Донецької та Лу-
ганської областей» проголосу-
вали 320 депутатів. Проти го-
лосувала фракція «Голосу». 

Згідно з пояснювальною 
запискою, закон спрямова-

ний на створення «додатко-
вих часових можливостей для 
реалізації відповідних зако-
нодавчих умов, спрямованих 
на мирне врегулювання ситу-
ації в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей 
на основі принципів та норм 
міжнародного права і Статуту 
ООН».

Законопроєкт у статті 1 
згаданого закону змінює тер-

мін його дії – з 2019 року на 
2020 рік.

У кінці 2019 року припиняв 
дію закон про особливий по-
рядок місцевого самовряду-
вання в окремих районах Дон-
басу, який спрощено назива-
ють законом «про особливий 
статус Донбасу». Він був ухва-
лений ще восени 2014 року, 
набув чинності 18 жовтня того 
року, терміном на 3 роки. 4 

жовтня 2018 року Верховна 
Рада його продовжила ще на 
рік.

Закон передбачає, що осо-
бливий порядок місцевого са-
моврядування в окремих райо-
нах Донбасу набуває чиннос-
ті тільки після виведення всіх 
незаконних збройних форму-
вань, їхньої військової техніки, 
а також бойовиків і найманців 
з території України.

Верховна Рада продовжила на рік закон про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу
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«Українська правда» розпо-
відає, як проходили попередні 
«нормандські зустрічі» і які на-
слідки вони мали для України.

6 червня 2014 року, 
Бенувіль 

(Нормандія, Франція)
Хто був присутній: Петро По-

рошенко (новообраний, але ще не 
інавгурований президент України), 
Володимир Путін (президент Ро-
сійської Федерації), Ангела Мер-
кель (канцлер Німеччини), Франсуа 
Олланд (президент Франції).

У червні 2014 року Україна була 
охоплена війною. Крим жив під оку-
пацією вже 3 місяці. Тривали бойові 
дії на Донбасі, де спроба повторити 
кримський сценарій із захопленням 
влади у містах та «референдумами» 
зустріла військовий опір Києва. Ке-
ровану з Москви «Новоросію» під-
тримували сепаратисти і в інших об-
ластях України.

У той час, 6 червня 2014 року, 
європейські лідери відзначали 70-
ту річницю відкриття другого фронту 
під час Другої світової війни. За ла-
штунками урочистостей і розпочали-
ся перемовини щодо війни україно-
російської.

Зустріч відбулась у місті Бену-
віль, розташованому у тому ж регіо-
ні Франції, де 1944 року висаджува-
лись союзники Нормандії. Так пере-
мовини отримали назву «Норманд-
ський формат».

Склад учасників теж закріпився 
з 2014 року. Франсуа Олланд згаду-
вав у мемуарах, що саме він запро-
понував провести зустріч за учас-
тю канцлера Німеччини, російсько-
го та українського президентів. Усі 
наступні рази зустрічі проходили 
за присутності представників цих 
країн.

Задекларований результат.  
Зустріч четвірки тривала близько 15 
хвилин, а її результат був скоріше де-
кларативним.

Усіх деталей учасники не роз-
голошували. Однак французький та 
український лідери заявили, що По-
рошенко з Путіним домовились  по-
чати переговори з врегулювання 
конфлікту. Зокрема, найближчими 
днями мали відбутись перемовини 
про припинення вогню.

Також від Росії чекали визнання 
президентських виборів в Україні та 
скасування рішення Держдуми, яка 
дозволила Путіну використати вій-
ська в Україні.

При цьому президент РФ «при-
вітав пропозицію Порошенка  «зу-
пинити кровопролиття», але додав, 
що сторонами врегулювання мають 
бути офіційний Київ і «прихильники 
федералізації».

Фактично.  Протягом наступних 
двох тижнів Порошенко та Путін двічі  
поговорили по телефону, в тому числі 
про припинення вогню  та вирішення 
конфлікту мирним шляхом.

Пізніше Київ оголосив про при-
пинення вогню. Бойовики  погоди-
лись на перемир̀ я лише за кілька 
днів. Втім, як цього разу, так і в май-
бутньому, перемир'я було деклара-
тивним, але не реальним: сепара-
тисти продовжували стріляти, а По-
рошенко офіційно дозволив військо-
вим відкривати вогонь у відповідь.

Досягти конкретних домовле-
ностей вдалось у вересні, коли Трис-
тороння контактна група за участі 
бойовиків підписала  Мінський про-
токол. Однак протягом років ці уго-
ди так і не були застосовані цілком, 
а виконання їхніх окремих пунктів не 
призвело до миру.

Перші Мінські угоди передба-
чали припинення вогню, виведен-
ня іноземних військ, звільнення всіх 
заручників, проведення достроко-
вих парламентських виборів на Дон-
басі. Також Україна мала ухвалити 
закон про тимчасовий порядок са-
моуправління у Донецькій та Луган-
ській областях і забезпечити амніс-
тію бойовикам.

16–17 жовтня 2014 
року, Мілан (Італія)
Друга зустріч у нормандському 

форматі  на рівні лідерів держав від-
булася під час робочого сніданку на 
10-му саміті форуму «Азія-Європа» в 
Італії.

Присутні: Ангела Меркель, 
Франсуа Олланд, Петро Порошен-
ко, Володимир Путін, Маттео Ренці 
(прем'єр-міністр Італії), Девід Каме-
рон (прем'єр-міністр Великої Брита-
нії), Герман Ван Ромпей (президент 
Європейської Ради), Жозе Мануель 
Баррозу (голова Єврокомісії).

Зустріч світових лідерів відбу-
валась на тлі жорстких боїв на Схо-
ді України. У липні з підконтрольної 
«ДНР» території був здійснений по-
стріл з «Бука», який збив Боїнг МН17 
малайзійських авіаліній. На його 
борту загинуло 298 людей. 

У цей же час Росія стягувала до 
кордону з Україною регулярні вій-
ськові частини, які безперешкодно 
вторглися через «дірки» кордону та 
оточили українських військових в 
районі Іловайська. Під час виходу із 
«котла» російська техніка практично 
впритул розстріляла   українську ко-
лонну. За офіційними даними тоді за-
гинуло 366 українських військових.

Перемовини тривали близько 
двох годин. Світові лідери ставили 
за мету обговорити ухвалені раніше 
Мінські домовленості та українсько-
російське газове питання. 

Другий раунд переговорів прой-
шов у вузькому колі на рівні глав 
держав у міланському ресторані 
«Казанова».

Декларативні результати.  В 
офіційних повідомленнях лунало, що 
учасники погодилися дотримувати-
ся Мінських домовленостей щодо 
звільнення заручників та моніторин-
гу лінії розмежування безпілотника-
ми за участі Франції, Італії та Німеч-
чини під егідою місії ОБСЄ. Росія для 
патрулювання кордону наполягала 
на використанні своїх дронів.

Під час зустрічі Путін кілька ра-
зів називав Донецьку та Луганську 
області «Новоросією». Чим на той 
момент дав зрозуміти, що Кремль 
не відмовляється від реалізації про-
екту. 

«Я налаштований не особливо 
оптимістично»,  резюмував після пе-
ремовин Порошенко.

Жодних офіційних повідомлень 
про те, чи обговорювали в Мілані 
відповідальність Росії за збиття Бо-
їнга та вторгнення в Україну, не було. 

Фактично.  Через два місяці 
після зустрічі у Мілані, в грудні 2014 
року, відбувся великий обмін поло-
неними між Україною та терориста-
ми Донбасу. Тоді було звільнено 150 
українських заручників, яких обмі-
няли на 222 сепаратистів.

11–12 лютого 
2015 року, 

Мінськ (Білорусь)
Присутні: Петро Порошенко, 

Володимир Путін, Ангела Меркель, 
Франсуа Олланд.

З моменту підписання перших 
Мінських угод минуло 5 місяців, але 

ситуація на Сході не лише не стиха-
ла, а й продовжувала загострюва-
тись. Майже ті ж 5 місяців тривали 
одні з найзапекліших боїв – за До-
нецький аеропорт. А в той самий час, 
коли в Європі готувались до перемо-
вин, Київ боровся з бойовиками за 
Дебальцеве.

Мирні угоди не працювали. Розу-
міючи це, учасники переговорів зно-
ву взялись шукати шляхи врегулю-
вання конфлікту.

11-12 лютого 2015 року у столи-
ці Білорусі одночасно відбулись за-
сідання «нормандської четвірки» та 
Тристоронньої контактної групи за 
участі бойовиків. Як європейські лі-
дери, так і члени ТКГ обговорювали 
у Мінську одні й ті самі домовленості, 
які зрештою і були підписані.

Франсуа Олланд у мемуарах опи-
сує цю зустріч як довгу ніч, під час 
якої Порошенко не відступав у пи-
таннях суверенітету країни, а Путін 
відстоював автономію для Донба-
су, хотів відтягнути припинення боїв, 
заперечував свій вплив на сепара-
тистів і вимагав консультуватись і з 
ними:

«Декілька разів загострюється 
тон між Порошенком і Путіним, який 
раптово дратується і загрожує про-
сто роздавити війська свого спів-
бесідника. І це рівнозначно визна-
нню присутності його сил на Сході 
України».

Декларативний результат.  
Після перемовин, які тривали близь-
ко 16 годин, «нормандський саміт» 
узгодив,  а учасники ТКГ підписали 
так звані «другі Мінські допомленос-
ті». Вони мали забезпечити виконан-
ня перших і складались із переліку 
потрібних для цього заходів.

Крім вимог, про які йшлось і ра-
ніше, тобто припинення вогню, від-
ведення тяжкого озброєння, амніс-
тію і обмін заручниками, Україна 
також зобов'язалась прийняти по-
стійний закон про особливий статус 
Донбасу. Останнє передбачало, що 
мешканцям ОРДЛО, зокрема, забез-
печать «право на мовне самовиз-
начення», співробітництво з росій-
ськими регіонами, «загони народної 
міліції».

Фактично.  Окремі положення 
Мінських угод Україна виконала, на-
приклад, ухваливши закон про осо-
бливий порядок місцевого самовря-
дування в ОРДЛО. Наразі він тимча-
совий, і депутати кілька разів продо-
вжували його дію. У «Слузі народу» 
розповідали, що постійний особли-
вий статус Донбас зможе отримати 
лише після демократичних виборів, 
визнаних ОБСЄ.

Однак увесь цей час невикона-
ним залишались навіть першочер-
гові пункти: припинення вогню і від-
ведення військ. Тому до політичних 
складових, які викликали супереч-
ки, справа не доходила, і вони зали-
шались далекими від реалізації.

Тільки зараз влада робить пер-
ші кроки – відводить війська. Але 
серед критиків цього рішення часто 
звучить думка, що спочатку Україну 
має залишити російська армія, дока-
зи присутності якої регулярно фіксу-
ють на Донбасі. 

Опоненти Зеленського кажуть 
про ризики проведення виборів під 
московськими автоматами. Новий 
президент запевняє,  що до виходу 
військ  РФ виборів не буде.

2 жовтня 2015 року, 
Париж (Франція)

Присутні: Володимир  Путін, 
Петро Порошенко, Ангела Меркель,  
Франсуа Олланд. 

Буквально за кілька днів до зу-

стрічі лідерів нормандської четвірки 
була підписана угода про відведен-
ня зброї калібром менше 100 мм. 
Це було сприйнято як оптимістич-
ний сигнал,  і новий етап відведення 
озброєнь мав бути серед основних 
тем розмови. Але вже наступного 
дня в «ДНР» повідомили, шо призупи-
нили відведення зброї.

Глави держав зустрілися у Єли-
сейському палаці, переговори про-
ходили за закритими дверима та 
тривали більше 4 годин. Самі учас-
ники зустрічі визнали, що розмова 
була складною. По закінченню Путін 
та Порошенко по черзі, без комента-
рів, залишили переговорну залу. Ро-
сійський президент не підійшов до 
власних ЗМІ і в аеропорту.

За столом переговорів найбіль-
шу увагу приділили запланованим 
на 18 жовтня місцевим виборам на 
підконтрольних бойовикам терито-
ріях Донбасу.

Раніше сепаратисти «ДНР» і 
«ЛНР» вже проводили «вибори» 2 
листопада 2014 року. Тоді в Доне-
цьку «легітимізувався» ватажок бо-
йовиків Олександр Захарченко,  в 
Луганську –  Ігор Плотницький.

Крім того обговорювалось пого-
джене Тристоронньою контактною 
групою в Мінську відведення озбро-
єння з лінії зіткнення та моніторинг 
українсько-російського кордону 
спостерігачами місії ОБСЄ.

Декларативні результати.  
Після зустрічі Порошенко підтвер-
див, що сторони домовилися про за-
безпечення доступу ОБСЄ до контро-
льованої бойовиками «ДНР» та «ЛНР» 
території аж до державного кордону 
на непідконтрольних Києву ділянках. 

За словами глави держави, було 
погоджено, що вибори на тих тери-
торіях мають бути проведені тільки 
відповідно до українського законо-
давства й з дотриманням критеріїв 
ОБСЄ.

Франсуа Олланд тоді наголосив, 
що «вибори 18 жовтня, оголошені 
сепаратистами, не варті підтримки».

Фактично: про вільний доступ 
та пересування спостерігачів ОБСЄ 
сторони домовлялися й раніше у різ-
них форматах і на різних перегово-
рах. Цього разу йшлося про гаран-
тії доступу експертів місії ОБСЄ саме 
до східного українсько-російського 
кордону. Але фактичного постійного 
доступу спостерігачів досягнути так 
і не вдалося. 

У зв'язку з підсумками зустрічі 
«нормандської четвірки» в Парижі 
ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили про 
скасування своїх «виборів» у місцеві 
органи влади, призначені на 18 жов-
тня і 1 листопада, та перенесли їх на 
наступний рік. 

19 жовтня 2016 року, 
Берлін (Німеччина)
Присутні: Володимир Путін, Пе-

тро Порошенко, Ангела Меркель, 
Франсуа Олланд. 

У ніч на 20 жовтня у Берліні по-
над 4 години тривали перемовини  
лідерів Німеччини, Франції, України 
та Росії.

Незадовго до нормандської зу-
стрічі 28 вересня Міжнародна ко-
місія опублікувала звіт по траге-
дії МH17, де підтверджувалось, що 
«Бук» потрапив на Донбас з терито-
рії Росії. 

А за декілька днів до зустрічі 
«Нормандської четвірки» відбулась 
подія, яку охрестили історичною пе-
ремогою української дипломатії. 
Парламентська асамблея Ради Єв-
ропи проголосувала за дві резолю-
ції, в яких прямо говорилось про ро-
сійську агресію на Донбасі.

Як припускають учасники укра-
їнської делегації, саме через ці 
факти Володимир Путін виглядав 
роздратовано та нервово.

Самі переговори були емоцій-
ними і напруженими. Українська де-
легація демонструвала докази ес-
калації конфлікту, переконувала, 
що неможливо виконувати Мінськ 
без реального припинення вогню, 
звільнення заручників і розведен-
ня сторін. 

Однак Путін вдавав, що цього 
не розуміє і продовжував наполяга-
ти на виборах, особливому статусі, 
амністії – без будь-яких гарантій з 
боку Москви.

Як згодом розповіли учасники 
української делегації, під час такої 
дискусії Порошенко підвищив голос 
і сказав Путіну фразу, яка стала за-
головком вечірніх новин: «Ти просто 
перестань стріляти!».

Декларативні результати.  
Зустріч у Берліні від самого почат-
ку не передбачала підписання до-
кументів. На меті було обговорення 
дорожньої карти Мінських домов-
леностей, а саме того, як покроко-
во буде встановлений мир на Сході.

Фактично. Розуміння щодо 
того, що першочергове на Донба-
сі – місцеві вибори чи український 
контроль за кордоном – було кар-
динально різним у Києва та Москви. 
В принципі, як і сьогодні. 

Росія вимагає насамперед змін 
до Конституції і вибори на окупова-
ному Донбасі, Україна – спершу ви-
ведення російських військ і повер-
нення кордону, а потім все інше. 

Як компроміс було винайдено 
озброєну місію ОБСЄ,    яка до при-
ходу українських прикордонників 
мала контролювати кордон з Росі-
єю, що межує з окупованими тери-
торіями.

Озброєна місія ОБСЄ на Сході 
України так і не запрацювала. «До-
рожня карта» по Мінську мала бути 
підготовлена главами МЗС країн 
нормандської четвірки впродовж 
місяця після зустрічі у Берліні, але 
узгодженого всіма учасниками ва-
ріанту немає й донині.

Переговори в Німеччині стануть 
останніми на найближчі 3 роки. Піс-
ля Берліну Путін заявив, що україн-
ська влада «перейшла до практики 
террору» i відмовився брати участь 
у наступній зустрічі нормандського 
формату. 

* * *
З початку російської агресії та 

війни на Донбасі «нормандська чет-
вірка» збиралась 5 разів. Неоднора-
зово перемовини проходили також 
на рівні не президентів, а міністрів 
зовнішніх справ.

За результатами цих зустрічей 
був складений та кілька разів під-
тверджений план мирного врегулю-
вання. Його узгодили як Київ і Мо-
сква, так і представники бойовиків.

Однак 5 років поспіль ці домов-
леності частіше залишались декла-
раціями на папері. Виконання окре-
мих пунктів не приносило в Україну 
мир, а розмови про політичні вимо-
ги розбивалися об питання безпеки 
та запеклі бої, які майже не припи-
нялись.

Коли до влади прийшов прези-
дент Зеленський, його команда по-
ставила внутрішній дедлайн – закін-
чити війну на Донбасі за рік.

«Нормандія» покаже, на які по-
ступки готовий йти Зеленський за-
ради такої амбітної мети та як він 
поєднає прагнення до швидкого 
миру і обіцянку не здавати інтереси 
України.

Соня Лукашова, Катерина Рещук
«Українська правда», 09. 12. 2019.

5 нормандських зустрічей до Зеленського. 
Як кожна з них змінила хід війни на Донбасі
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29 листопада, на 99-му році жит-
тя, помер Всеволод Саленко, видат-
ний громадський, релігійний, куль-
турний і політичний діяч, патріот 
України, довголітній голова парафі-
яльної управи катедри Святого Во-
лодимира в Нью-Йорку.

Українець в душі та за походжен-
ням, американець за паспортом, 
п. Саленко через усе життя проніс 
відданість ідеї Незалежности Украї-

ни. Він був останнім представником 
уряду УНР в екзилі — цвіту нації, ін-
телектуалів, котрих позбавили бать-
ківщини, але не змогли витравити 
любові до України.

Всеволод Саленко народив-
ся 9 вересня 1921 року в містеч-
ку Щелкове Познанської окру-
ги (Польща) в родині військового. 
Мама народилася у м. Кам’янець-
Подільському Хмельницької облас-
ті. Батько — родом із багатодітної 
родини з Вінниці. Коли проголоси-
ли вільну Україну, батько відразу 
перейшов на бік Української На-
родної Республіки, воював під пра-
порами Петлюри. 1920-го, після по-
разки в боротьбі з більшовиками, 
разом із іншими старшинами армії 
Петлюри опинився у вимушеній емі-
ґрації в Польщі. 

Всеволод зростав в огородже-
них колючим дротом, розташованих 
у чистому полі залишках бараків ко-
лишнього табору для військовополо-
нених Першої світової війни. Вихо-
дити за межі поселення можна було 
лише за спеціального дозволу. На 
роботу інтернованих не приймали. 
Родина бідувала. Люди хворіли, ба-
гатьох скосив туберкульоз. 

Потім переїхали у Каліш, де ро-
дина Саленків проживала до 1945 

року. Всеволод завершив навчання 
в українській народній школі, гімна-
зії, а 1942-го здав матуру у Льво-
ві. Йому легко давалися мови. На-
родився на території Польщі, тому 
польК крім рідної української, добре 
знав польську, російську,німецьку. 
Згодом, у Мюнхені, Всеволод за-
кінчив Маврицький мовний інсти-
тут англійської мови, працював ви-
кладачем англійської мови в Укра-
їнській гімназії у таборі для пересе-
ленців.

По закінченні війни Саленки пе-
реїхали до Мюнхену, там Всеволод 
поєднав свою долю з красунею Лі-
дою. Помер батько, його могила у 
Мюнхені. Післявоєнні нестатки зму-
сили родину 1950 року еміґрувати 
до США. 

Всеволод влаштувався кочега-
ром заради помешкання. Але з пер-
шого дня мріяв про більше. Пропра-
цювавши на фабриці два з полови-
ною роки, на півроку пішов вчити-
ся на конструктора-кресляра, після 
чого влаштувався у велику фірму. 
Потім, маючи ще з Німеччини тех-
нічні знання, знайшов роботу елек-
тромеханіка. Працював там у 1958-
1970 рр., доки фабрика не переїха-
ла до Флориди. 1972-го заснував 
власну фабрику з виготовлення ме-

дичної апаратури , яка успішно функ-
ціонувала близько 15 літ. 1986 року 
п. Всеволод її продав, бо практич-
но весь час віддавав праці в Україн-
ській православній кредитівці. 

Цій кредитівці (опісля перейме-
нованій у Національну кредитівку) 
п. Саленко присвятив 27 років сво-
го життя — з 1978-го по 2005 рік. 
Упродовж цього часу пройшов шлях 
від рядового члена до директора. 
З 1996-го по 1999 рік був головою 
Ради директорів Централі україн-
ських кооператив Америки, а до 
2014-го — незмінним членом Ради 
директорів. За час перебування на 
посаді президента підняв оборотні 
кошти від $3,5 млн до $110 млн.

Знайомства відкрили йому 
можливості для співпраці в розбу-
дові української громади в Амери-
ці. Зокрема, знайомство з влади-
кою Мстиславом (митрополитом 
Української православної церк-
ви Америки), дало п. Саленко-
ві можливість залучити кредитів-
ки до розбудови духовного центру 
УПЦ у США в м. Саут-Бавнд-Бруку 
(штат Нью-Джерзі), з храмом-
пам’ятником св. ап. Андрія Перво-
званного, консисторією, семінарі-
єю св. Софії, бібліотекою, музеєм, 
великим цвинтарем. Цей осередок 

стали називати «українським Єру-
салимом» в Америці. Всеволод Са-
ленко став одним із фундаторів і 
меценатів Української православ-
ної церкви св. ап. Петра й Павла 
в містечку Ґлен-Спей (штат Нью-
Йорк), меценатом храму «Святої 
Трійці» Православної церкви Украї-
ни в місті Коростишев на Житомир-
щині. Займався меценацтвом про-
тягом усього свого життя.

Саленко з перших днів перебу-
вання в Америці долучився до гро-
мадських організацій, брав участь 
у роботі проводу УНР в екзилі й опі-
кувався розвитком Української пра-
вославної церкви. Був довгололіт-
нім членом парафії і головою пара-
фіяльної управи церкви Святої Трійці 
у Нью-Йорку. Завжди фінансово під-
тримував будівництво церков і па-
рафіяльні громади. 

Найважливішою умовою успіш-
ності він вважав зв’язок зі своєю 
громадою й Україною, збереження 
власного коріння. 

Громада катедри святого Воло-
димира в Нью-Йорку виказує глибо-
ке співчуття сину п. Саленка Ярос-
лаву, невістці Марті, онукам Олек-
сандрі й Ярославу, а також усім його 
близьким друзям. Разом із вами наш 
сум і жура. 

Сходини Конґресу українців 
Канади (відділ Торонто) відбу-
лися в приміщенні Українсько-
го національного об’єднання. В 
них взяли участь 63 делегати, 
котрі представляли 48 організа-
цій КУК.

Зі звітною доповіддю висту-
пив Тарас Багрій, Президент КУК 
Торонто. Він нагадав, що осно-
вними напрямками роботи КУК 
Торонто є розбудова і подальший 
розвиток української громади, 
представлення її перед урядом 
Канади та міжнародною спільно-
тою, допомога Україні.

Щодо першого, КУК Торон-
то, що діє 78 років, без сумніву, 
є найпотужнішою надбудовою з 
усіх українських громад діаспо-
ри, адже в КУК об’єдналися 67 
громадських організацій. 

За останні півроку КУК тра-
диційно провів в українській 
громаді міста чотири масш-
табні заходи: День відновлен-
ня Незалежності України, День 

Пам’яті, Панахида за жертвами 
Голодомору, Вечір подяки во-
лонтерам. Успішно здійснюва-
ли просвітницькі проєкти. КУК 
Торонто репрезентував укра-
їнську громаду під час зустрі-
чі з президентом України Зе-
ленським у ході його візиту до 
Канади.

Недавно до України відпра-
вили медичний прилад ультраз-
вукової діагностики, який зараз 
успішно використовують при лі-
куванні воїнів.

Великий інтерес у делегатів 
викликало представлення но-
вої електронної сторінки КУК То-
ронто. Відтепер кожна із скла-
дових організацій має там свій 
профайл, де розміщена контак-
тна інформація, розповіді про 
проведені заходи, новини тощо. 
Зведена інформація і календар 
подій розміщені на центральній 
сторінці вебсайту. Можна заві-
тати на цю сторінку за посилан-
ням: https://www.ucctoronto.ca.

Серед українських організацій Америки 
почесне місце належить ЗУАД. У непевних 
повоєнних роках він уможливив десяткам 
тисяч українських утікачів переселитись з 
таборів біженців у Німеччині та Австрії до 
Америки. До їх кола належало багато про-
відних діячів українського життя, вели-
ка кількість палкої патріотичної молоді, на 
яких чигала Москва. Завдяки ЗУAДК ця хви-
ля отримала нове життя. А за нею такі мож-
ливості отримали й далі отримують нові хви-
лі українців, закинутих долею у чужі краї.

Тому на відзначення 75-річного ювілею 
ЗУАДК прибуло стільки представників ін-
ших українських організацій і вдячних чле-
нів громади. 

Святкування удостоїв своєю присутніс-
тю найвищий ієрарх Української православ-
ної церкви в США – митрополит Антоній, 
який розпочав свято вступною молитвою. 

Слово-привіт з подякою ЗУДАК за його 
допомогу Україні виголосив Генеральний 
консул України в Нью-Йорку Олексій Голу-
бов. Комітет активно допомагає учасникам 
Майдану та воєнних дій на сході країни сво-
їми програмами, на які зібрано вже кілька 
мільйонів доларів.

Повна зала учасників ювілейного свят-

кування в Українському освітньо-культур-
ному центрі у Філадельфії слухала цікаво 
представлену розповідь історії ЗУАДК, по-
дану багаторічною його очільницею – Лари-
сою Кий, доктором економії. 

ЗУАДК невтомно мобілізував фінансові 
спроможності українців Північної Америки 
для різних акцій допомоги. 

Під цю пору більша частина одержува-
чів допомоги є мешканцями України, як та-
кож більшість проєктів ЗУАДК зосереджені 
в Україні. 

Мистецьку частину програми збагатила 
перлина філадельфійської громади – чоло-
вічий хор «Прометей» під диригуванням Ро-
мана Кучарського.

Тут варто згадати, що в час переселен-
ня з Німеччини ЗУАДК перевіз до Америки 
кілька українських мистецьких колективів, 
які утворилися в таборах переселенціів. 

Відзначеними на святі були інж. Мето-
дій Борецький, котрий понад 50 років є чле-
ном Ради директорів і Екзекутиви ЗУАДК, і 
п. Люба Сілецька, котра понад 40 років є на 
цих же посадах.

Готується ювілейна книга про Комітет. В 
ній будуть заходи, акції та проєкти, втілені 
впродовж 75 років. 

Українська громада в Норт 
Порті та околицях (Флорида, 
США) урочисто відсвяткувала 
Празник св. Андрія в неділю, 
8-ого грудня в Осередку ім. св. 
Андрія.

Члени управи Осередку під 
проводом голови Віктора Ліс-

ничого та заступника голови 
Дарії Томашоскої доклали ба-
гато зусиль, щоб празник вдав-
ся якнайкраще.

Після Святої Літургії в 
церкві св. Андрія при Осе-
редку, яку відслужив о. Олег 
Сацюк, гості перейшли до 

святочно прибраної залі 
на обід.

По закінченню обіду куль-
турно-освітня референтка Галя 
Ліснича привітала гостей та за-
просила Жіночий гурт виконати 
пісні при супроводі Володимира 
Шпічки на акордеоні. Виступ по-
чався піснею «З нами Бог і Пер-
возванний Апостол Андрій» на 
мелодію «Де згода в сімействі», 
яку написала письменниця Ган-
на Черінь спеціально на свя-
то Андрія 10 років тому. Після 
цього були пісні «Там зорі, там 
зорі», «Айстри» та «Коли на чужи-
ні душа смутком мліла». Потім 
було запрошено суддю Богдана 
Футея та Мужеський гурт вико-
нати їхню улюблену пісню «Пові-
яв вітер степовий».

Великий успіх імпрези за-
вдячується усім членам управи 
Осередку та їхнім помічникам.

Віра БОДНАРУК,
професор, 

Осередок ім. св. Андрія
Фото Богдана Боднарука

Відбулися 12-ті Вечорниці, які 
традиційно організовує Ліґа украї-
нок Канади (відділ Торонто). Заро-
блені кошти організатори завжди ви-
користовують для допомоги потребу-
ючим, а останніми роками це україн-

ські вояки, сироти та вдови.
Коли гості, а їх було понад 600, за-

полонили залу, вона розквітла різно-
маніттям вишиванок, хусток і намиста. 

Галина Винник, голова ЛУК Торон-
то, розповіла про діяльність організа-

ції, зупинившись на фондах «Небес-
на сотня» та «Приятелі Збройних сил 
України». Цього року з фонду «Небес-
на сотня» надіслали допомогу в розмі-
рі $500 для кожної родини «Небесної 
сотні», а таких родин — 106. Також на-
дали $10000 фонду «Родини «Небес-
ної сотні» в Україні. Через фонд «Прия-
телі Збройних сил України» надходить 
допомога для українських військових 
на фронті, для реабілітації, для вдів і 
сиріт.

Останній проєкт, який відбувається 
в грудні, — оздоровчо-реабілітаційний 
табір для родинних пар ветеранів ро-
сійсько-української війни на базі Мор-
шинського санаторію на Львівщині. 

На Вечорницях працював базар-
чик, дохід із якого призначений на да-
рунки на свято Св. Миколая для родин 
загиблих військовослужбовців (заро-
били $600). Присутні також долучились 
до цієї збірки в сумі $2250.

Яна Коваль і Раїса Радієвська пра-
цюють на базарчику

$10000 зі загального доходу Ве-
чорниць використають для згаданого 
відпочинково-реабілітаційного табору. 

Відійшов у вічність Всеволод Саленко

75-річчя Злученого Українського 
Американського Допомогового Комітету

Празник святого Андрія на Флориді

Жіночий гурт: Аніта Правдфут, Рома Лотошинська, 
Неля Лехман, Віра Боднарук, Іванка Олесницька, 

Оксана Лев, Галя Ліснича, Марія Бойдуй

Не просто вечорниці, а допомога Україні Конгрес українців Канади 
в активній роботі
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Калейдоскоп
У ресторанах 
Саудівської Аравії 
урядом скасовано 
правило окремого входу 
для чоловіків і жінок
Раніше за законом у ресто-

ранах в обов'язковому поряд-
ку мало бути два входи: один 
для жінок і сімей, а інший - для 
чоловіків, що прийшли без 
жінки. У багатьох ресторанах, 
кафе та інших публічних місцях 
обмеження почали негласно 
знімати ще до ухвалення ново-
го закону.

Останнім часом Саудів-
ська Аравія активно впрова-
джує соціальні реформи. Рані-
ше було ухвалено поправки до 
деяких законів, завдяки яким 
жінки отримали можливість 
подорожувати за кордон без 
згоди опікунів чоловічої статі, 
а у 2018 році було скасовано 
заборону на водіння автомо-
біля, яка діяла стосовно жінок.

Медичне диво в Іспанії: 
лікарі «оживили» 
жінку, серце якої 
не билося 6,5 години
В одній із клінік Барселони 

лікарям вдалося реанімувати 
британку. Серце 34-річної Одрі 
Меш зупинилося внаслідок пе-
реохолодження. Вона разом із 
чоловіком прогулювалася ка-
талонськими Піренеями і рап-
тово знепритомніла. У неї були 
відсутні пульс і дихання. На мо-
мент прибуття рятувальників 
температура тіла Одрі стано-
вила 18 градусів.

Аби реанімувати жінку, ме-
дики підключили спеціальну 
систему порятунку. Вона до-
зволила відновити серцеву 
діяльність. Таке «оживлення» 
стало можливим завдяки ста-
ну мозку. Він швидко охоло-
нув і його потреба в кисні різ-
ко знизилася ще до зупинки 
серця.

Королева вареників 
з Польщі встановила 
рекорд: ліпить 1066 
вареників на годину
Беата Ясєк майже вдвічі 

перевершила попередній свій 
результат і потрапила в Книгу 
рекордів Гінесса.

Королева вареників, саме 
так називають польку, ліпить 
вареники швидше за всіх у сві-
ті, на один витрачає менше 3-х 
з половиною секунд. Попере-
дній рекорд Беати становив 
756 вареників за годину.

«Дуже важливо — яке тіс-
то, також багато залежить від 
начинки», каже кулінарка з 
Кракова. Її улюблені варени-
ки - традиційні з капустою. Але 
готує на всі смаки: солоні — з 
м'ясом, сиром, шпинатом і ло-
сосем, або солодкі — з вишня-
ми і чорницею. Спробувати її 
кулінарні шедеври приїжджа-
ють звідусіль. Кулінарка каже: 
головне — постійна практика 
і хороші люди в її житті, які на-
дихають.

Сполучені 
Штати Америки

У США проживають 325 млн осіб, 
це третє місце у світі. З них на пен-
сійному забезпеченні понад 42 млн 
осіб — 13%. Пенсійний вік варіюєть-
ся від 65 до 67 років. На пенсію мож-
на вийти й достроково — у 62 роки, 
але тоді пенсія буде неповною і за-
лишиться такою до кінця життя. В се-
редньому ж, американські чоловіки 
стають пенсіонерами 67 років, жін-
ки — в 65.

Середня тривалість життя в США 
становить 77 років для чоловіків і 
81,5 року для жінок, тому у середньо-
го американця є 10-15 років безтур-
ботного життя на пенсії. 

Може здатися, що середньої пен-
сії розміром трохи більше $1400 не 
може вистачити на безтурботне жит-
тя в США. Однак там діє величезна 
кількість усіляких соціальних про-
грам. Це великі знижки в магазинах 
і готелях, надбавки до виплат на рівні 
штатів і федерального уряду.

Китай
За населенням це країна-ре-

кордсмен — 1 млрд 380 млн осіб. 
Скільки з них є пенсіонерами — ви-
значити важко через непрозорість 
китайської статистики, розмитості 
визначення пенсіонера. Сам факт до-
сягнення китайцем пенсійного віку 
ще не означає, що він буде вважати-
ся пенсіонером. Наприклад, сільські 
жителі пенсій не отримують взагалі.

В цілому ж, пенсійний вік у Китаї 
встановлено на рівні 60 років для чо-
ловіків і 50-55 років для жінок. Се-
редня тривалість життя — 74,5 і 77,5 
років відповідно, так що типовий жи-
тель Китаю може розраховувати на 
15-20 років відпочинку. 

Розмір пенсійних виплат силь-
но різниться залежно від професії, 
а також провінції. В середньому це 
близько $250. При цьому ніяких пільг 
для пенсіонерів не передбачено.

Японія
Майже 127 млн населення, з них 

понад 20% становлять пенсіонери, і 
це число стрімко зростає — Японія 
швидко старіє. Це призводить до ко-
лосальних фінансових навантажень 
на державу. Ситуацію посилює най-
вища у світі середня тривалість жит-
тя: 80,5 років у чоловіків і майже 87 
років у жінок. При цьому вік виходу 
на пенсію не так вже і високий — 65 
років для обох статей. Це означає, що 
середній японець проживає на пенсії 
15-20 років.

Виходячи на пенсію, житель Японії 
отримує одноразову виплату в розмі-
рі своєї зарплати за робочий стаж на 
цьому підприємстві. Беручи до уваги, 
що японці рідко змінюють місце ро-
боти, суми виходять більш ніж значні. 
Подальша пенсія складається з двох 
складових: базова частина, забез-
печувана державою, і накопичуваль-
на частина, що складається з відра-
хувань самого працівника. У підсумку 
виходить середня пенсія в $1500.

Ізраїль
У цій країні проживає всього 8 

млн 860 тисяч осіб, при цьому Ізра-
їль досить молода країна — тут всьо-
го понад 10% пенсіонерів. Нетипова 
для високорозвинених країн висока 
народжуваність і мала кількість лю-
дей похилого віку дозволяє державі 
добре піклуватися про пенсіонерів. 
Як наслідок, чоловіки живуть тут в се-
редньому по 80,5 років, а жінки — за 
84 роки. Пенсіонерами вони стають в 
67 років та 64 роки відповідно.

Ізраїль — країна іммігрантів з 
відносно короткою історією, тому 
пенсії тут формуються специфічним 
чином. Максимальні пенсії отриму-
ють ті ізраїльтяни, що пропрацювали 
в країні понад 30 років. Працівники 
зі стажем від 10 до 30 років отриму-
ють трохи менше. Інші можуть розра-
ховувати лише на базові виплати. Од-
нак існує ще окрема допомога по ста-
рості, все разом це дає середню пен-
сію в $1800.

Вкрадені 40 років тому 
картини повернуто

Ці полотна Ганса Гольбейна старшого, Яна Брейгеля старшого, Франса Гал-
са, Яна Лівенса й Антоніса ван Дейка виявлено у ФРН.

У 1979 році невідомі викрали з музею в замку Фриденштайн у місті Гота 
п'ять картин старих майстрів, це стало найбільшою крадіжкою предметів мис-
тецтва в НДР. 

Нині обербургомістр Гота багато місяців проводив таємні переговори з ад-
вокатом із південної Німеччини, котрий займається «легалізацією» вкрадених 
предметів мистецтва. Адвокат стверджував, що представляє «спадкоємців», за 
п'ять полотен він вимагав 5,25 млн євро. 

Тепер стосовно адвоката та його постачальника, лікаря з регіону на північ-
ному заході ФРН, заведено кримінальну справу за підозрою у вимаганні та ску-
повуванні краденого, розслідування проводить кримінальна поліція Німеччини. 

Картина Лівенса називається «Старий», це копія картини Рембрандта, ори-
гінал якої міститься у зібраннях університету Гарварда. Також серед викрадених 
картин – «Портрет невідомого пана в капелюсі та рукавичках» Галса та майстер-
ні; «Свята Катарина» Гольбейна - картина датується 1509-1510 роками; «Авто-
портрет із соняшником» ван Дейка (копія автопортрета, зроблена самим худож-
ником); «Сільська вулиця з возами та коровами» Брейгеля-старшого.

Слідство встановлює, як саме картини потрапили до скупників.

«Легке метро» поєднало 
Швейцарію та Францію

У Женеві 15 грудня ввели в експлуатацію легке метро, яке зв'язало місто 
з населеними пунктами Швейцарії і Франції.

Оскільки вартість житла у Франції нижча, а зарплати в Швейцарії вищі, 
багато людей живуть в одній країні, а працюють в іншій.

Система задіє 45 станцій у двох країнах, загальна протяжність ліній скла-
де близько 230 кілометрів. На маршрут відправляються 45 потягів, які йдуть з 
Женеви кожні десять хвилин. Вартість проекту склала € 1,5 млрд.

Обслуговують магістраль залізничники обох країн. При проектуванні і бу-
дівництві враховувалося поєднання французьких і швейцарських норм без-
пеки, а також доступність цього виду транспорту для інвалідів та інших враз-
ливих категорій пасажирів.

Нова транспортна система дозволить тут знизити кількість автомобілів 
на дорогах на 12%. Також повинні зменшитися «корки» на франко-швейцар-
ському кордоні, який щодня перетинають близько 650 тис. автомобілів.

Пенсії в США, Китаї, деяких інших країнах
Великобританія

Чисельність населення — понад 
64 млн 700 тисяч людей, для краї-
ни характерний нульовий природ-
ний приріст. Пенсіонерів тут 15,8% 
або понад 10 млн осіб. Британські 
чоловіки живуть в середньому по 
79,5 років, жінки — за 83 роки. На 
пенсію і ті, і інші виходять у 65 ро-
ків, проте жінки могли стати пенсіо-
нерками вже в 60 років, якщо наро-
дилися до 1950 року. Таким чином, 
британські пенсіонери живуть ще 
20-23 роки на пенсії.

Пенсійні виплати у Великобри-
танії багатоступеневі: перший рі-
вень — це державна пенсія, яка 
сплачується всім без винятку, дру-
гий рівень — накопичувальна час-
тина, яку виплачує держава або 
приватний фонд. Державна пен-
сія — понад 600 фунтів (19 тис. 
гривень), накопичувальна части-
на може бути дуже різною. Підсум-
кова середня пенсія — понад 1500 
фунтів.

Фінляндія
«Країну озер» населяє трохи 

більше 5,5 млн осіб. Кількість жи-
телів зростає, але відбувається це 
виключно за рахунок іммігрантів 
— природний приріст тут негатив-
ний. Так що населення країни ста-
ріє, кількість літніх людей досягає 
16,8%. При середній тривалості жит-
тя в 78 років у чоловіків і 84 роки у 
жінок, тут виходять на пенсію в 65 
років.

Життя на пенсії триває, в серед-
ньому, 13-19 років, але цей період 
може бути збільшений за рахунок 
можливості вийти на пенсію рані-
ше, отримуючи при цьому скороче-
ну пенсію. Звичайно ж фіни прагнуть 
попрацювати довше, щоб напрацю-
вати більше стажу. Середня пенсія у 
Фінляндії перевищує 1500 євро, а з 
2017 року вона стабільно збільшу-
ється кожні 3 місяці.

UkrMedia
Aspekty.net 23.11.2019 

Німеччина
Населення налічує понад 82 

млн осіб. Ось уже кілька десяти-
літь народжуваність в Німеччи-
ні нижче смертності, так що сус-
пільство швидко старіє. Пенсіо-
нерів тут 23%, або майже 19 млн 
осіб. При цьому середня трива-
лість життя складає 80 років для 
чоловіків і 86 років для жінок, а 
на пенсію і ті, і інші виходять у 65 
років. Тобто, 15-20 років відпо-
чинку людям забезпечено.

Пенсійні нарахування відо-
бражаються за досить склад-
ною формулою, підсумкова сума 
залежить від цілого ряду пара-
метрів, аж до сімейного стату-
су і місця проживання. В серед-
ньому, жінки отримують відчутно 
меншу пенсію, ніж чоловіки: 590 
євро проти 1020 євро.

Франція
Країну населяють майже 

67 млн осіб, і це число постій-
но зростає не лише завдяки ім-
міграції, але і природному при-
росту, що для високорозвинених 
країн — велика рідкість. До літніх 
людей віку 65+ тут можна відне-
сти майже 16,5% населення або 
11 млн осіб. Але пенсіонерів тро-
хи більше, тому що на пенсію у 
Франції виходять у 62,5 року. Не-
велика цифра для країни з се-
редньою тривалістю життя 79,5 
років для чоловіків і 85,5 років 
для жінок.

Ці 18-23 роки життя на пен-
сії непогано забезпечуються 
державою, яка передбачила ши-
рокий пакет допомог, надбавок 
та інших соціальних виплат. Се-
редня французька пенсія стано-
вить 1000 євро і може варіюва-
тися від 500 євро для новоприбу-
лих іммігрантів і безробітних, до 
2000 євро для роботяг зі стажем 
понад 40 років.

Десятки тисяч людей у світі переночували 
на вулиці на підтримку бездомних

У ніч на 9 грудня вони спали на вулицях в рамках акції «The World's Big 
Sleep Out», таким чином збирали кошти для допомоги бездомним. Британці 
ночували на вулиці в Лондоні, Единбурзі та Кардіффі, подібні заходи також 
пройшли в Нью-Йорку, Брісбені, Дубліні та інших містах.

Активісти планували зібрати завдяки цій акції близько 38 мільйонів фун-
тів стерлінгів (50 мільйонів доларів) для допомоги бездомним.

В акції брали участь і знаменитості. Так, актриса Хелен Міррен читала пе-
ред сном присутніх на Трафальгарській площі в Лондоні казку, шотландська 
рок-група Travis виконувала свої композиції.

Творцем «World's Big Sleep Out» є Джош Літтлджон. На сайті організації за-
значено, що метою її є не тільки збір коштів, а й привернення уваги політичних 
лідерів до проблеми бездомних і біженців.

Четвертого грудня мер Нью-
Йорка Білл де Блазіо оголосив про 
запуск програми, яка заохочувати-
ме служби доставки використовува-
ти вантажні велосипеди замість ав-
томобілів. 

Під час пілотного етапу, який три-
ватиме пів року, до доставки буде 
задіяно близько 100 велосипедів із 
причепами, які працюватимуть на 
найбільш завантажених трафіком ву-
лицях Мангеттена.

Так сподіваються зменшити 
щільність руху в зимові свята, знизи-
ти забруднення повітря та скоротити 
час доставки. Крім того, проєкт має 
на меті зробити вулиці безпечніши-
ми на тлі аварій за участі вантажівок 
і велосипедистів. Вантажні велоси-
педи проєкту мають відповідати низ-
ці умов, зокрема не перевищувати 
швидкість 20 км/год.

Щодня в Нью-Йорку різні служби 
доставляють понад півтора мільйона 
пакунків.

Нью-Йорк переходить на доставку 
вантажними велосипедами
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Історія: цікаві й маловідомі факти

Днем утворення Сою-
зу Радянських Соціалістич-
них Республік у минулому і 
навіть досі вважається 30 
грудня 1922 року. У цей день 
чотири радянські республі-
ки — Росія. Україна, Білору-
сія, Закавказька федерація 
— начебто підписали договір 
про об'єднання в одну союзну 
державу. І вже тут починаєть-
ся велика брехня Радянсько-
го Союзу. Адже керівництво 
Радянської України по суті 
не підписало цей договір із 
Росією!

Більше того, Союзний до-
говір так і не ратифікували. 
Його остаточний текст не роз-
робили. І, зрозуміло, що він не 
став міжнародною угодою. На 
той час Україна вважала ви-
користання назви СРСР неза-
конним. 

Насправді СРСР був утво-
рений лише 6 липня 1923 
року. До 33 року цей день мав 
статус вихідного, свято нази-
вали «День Союзу РСР». Але 
у 1930-х Йосип Сталін вида-
лив з історичної пам'яті свя-
то. Воно свідчило про його не-
вдачі і було просто невигід-
ним. 

Уся історія СРСР прони-
зана містифікацією і викрив-
леннями історичних фактів. 
Окрім великої брехні, СРСР 
приніс світу, зокрема й Укра-
їні, колосально жахливі на-
слідки.

Рівень життя. У СРСР лю-
били розповідати про чудове 
соціалістичне життя, рівність 
і достаток. Усім відомі нібито 
чудесні «індустріалізація» та 
«п’ятирічки», які «забезпечу-
вали» мешканців усіма блага-
ми суспільства. Тим часом на-
віть у 1987 році ВВП (валовий 
внутрішній продукт) на душу 
населення у СРСР складав 
37% від американського. Тре-
тину! А це стільки ж, скільки і у 
1860-х роках, і у 1960-х роках

Робота внікуди. Хоча жи-
телів Радянського Союзу по-
стійно закликали до ударної 
роботи, працювати змушува-
ли усіх, нагороджували кра-
щих доярок і т.д., ефектив-
ність праці була дуже низь-
кою. Взяти хоча б надої корів. 
Чому в СРСР вони були най-
нижчі?

Тривалість життя. По-
при життя у «соціалістично-
му раї», жителі Радянсько-

го Союзу помирали у доволі 
молодому віці. Важка робо-
та, низький рівень медично-
го обслуговування, репресії, 
переслідування розстріли… З 
1950-х років тривалість жит-
тя в СРСР не росла. Чого не 
скажеш про «буржуазно-ім-
періалістичні країни». Трива-
лість життя в країнах — ви-
хідцях з Радянського Союзу і 
досі залишається низькою. 

Депортація народів. У 
сталінські часи активно ви-
користовувався такий інстру-
мент національної політики, 
як депортація народів. Людей 
за національною ознакою на-
сильно переселяли у відда-
лені місцевості СРСР. Часу 

на збори їм майже не дава-
ли, умови перевезення були 
жахливі. Людей розміщали у 
спецпоселеннях, де практич-
но не було умов для життя. За-
галом від цих вимушених вну-
трішніх переселень постраж-
дало близько 6 мільйонів лю-
дей. Через нелюдські умови 
загинуло від 1 до 1,5 мільйо-
на людей!

Голодомор. Вирішуючи 
так зване українське питан-
ня, керівництво СРСР вдало-
ся до жахливого злочину – 
створило штучний голод. Ви-
мучені голодом люди не ма-
тимуть сили виступати за свої 
права. У підсумку Голодомор 
забрав життя понад 3 міль-

йонів 940 тисяч українців, а 
втрати у частині ненародже-
них становлять 6 мільйонів 
122 тисячі осіб. Такі дані на-
уково-демографічної експер-
тизи. Здебільшого постраж-
дали селяни, оскільки села 
залишалися найбільш укра-
їнськими. Наслідки Голодомо-
ру відчувають на собі і сучасні 
покоління українців.

Репресована інтеліген-
ція. Розстріляне відродження 
– трагічний термін, який по-
значає еліту української на-
ції у 20-х роках, яка була ви-
нищена комуністичним режи-
мом. До кола репресованих 

належали письменники, му-
зиканти, діячі культури, ху-
дожники тощо. 

Точна кількість репресо-
ваних українських інтеліген-
тів періоду Розстріляного від-
родження невідома. Однак, 
за певними даними, це число 
сягало 30 000 людей! Утисків 
радянської влади зазнали і 
представники інтелігенції ін-
ших народів.

Ось такий був Радян-
ський Союз. Штучне утво-
рення на крові і брехні, на-
сильстві і містифікації. Зі 
знищеною церквою, інтелі-
генцією та традиціями…

2011 року італійський автор та біо-
граф Альбера Камю Джованні Кателлі 
у газеті Corriere della Sera вперше опу-
блікував свою теорію про вбивство но-
белівського лауреата радянськими шпи-
гунами. Кателлі посилається на записи 
чеського поета та перекладача Яна За-
брана, який припускав, що смерть Камю 
не була випадковістю. Зараз Кателлі 
розширив свої дослідження у книзі під 
назвою «Смерть Камю». Про це повідо-
мляє британська газета The Guardian.

Камю загинув 4 січня 1960 року. 
Його друг, який сидів за кермом, втратив 
контроль над машиною і на повній швид-
кості врізався у дерево. Кателлі ствер-
джує, що аварію спричинив прихований 
пристрій, який підірвав колесо автомо-
біля.

Аварія здавалася підлаштованою. 
Експерти були спантеличені тим, що це 
відбулось на великій ділянці прямої на-
півпорожньої дороги, яка була вільна, 
жодних причин для аварії не виявили — 
писав Герберт Лоттман у біографії Камю 
1978 року.

У книзі «Смерть Камю» Джованні Ка-
теллі вважає, що шпигуни КДБ вбили 
Камю за антирадянські виступи. Наказ 
нібито видав Дмитро Шепілов, міністр 
внутрішніх справ Радянського Союзу, як 
помсту за статтю Камю у французькій га-
зеті Franc-Tireur, опубліковану у березні 
1957 року.

Камю публічно виступав проти дій 
радянських військ під час угорської ре-
волюції 1956 року, а також публічно під-
тримав письменника Бориса Пастер-
нака, якого газети часто називали «ан-
тирадянським». Влада Франції не була 
зацікавлена у розслідувані, оскільки 
співпрацювала з радянськими служба-
ми КДБ. За офіційною версією Камю по-
мер у автокатастрофі.

В межах свого дослідження Кателлі 
говорив із вдовою Забрана, вивчав ді-
яльність КДБ у Франції й підтвердив при-
пущення Забрана, які він виклав у своїх 
щоденниках.

Водночас, противникі цієї версії на-
полягають на низьку кваліфікацію до-
слідників та їхню необ'єктивність. 

З версією про вбивство Альбера 
Камю співробітниками КДБ не погоджу-
ється також і донька французького пись-
менника. Вона заборонила видавництву 
цитувати фрагменти книг свого батька.

Альбер Камю — французький рома-
ніст, філософ, публіцист, один із лідерів 
філософсько-мистецького напрямку ек-
зистенціалізму. Лауреат Нобелівської 
премії з літератури 1957 року. Критики 
називають Альбера Камю одним із най-
визначніших письменників XX століття.

4 січня 1960 року він потрапив у ав-
томобільну катастрофу біля міста Санс. 
Похований в місті Лурмарен в районі 
Люберон на півдні Франції.

Фатьма Неслишах Сул-
тан померла у 2012 році, 
доживши до 91 року. Ця 
жінка була останньою, хто 
народився до падіння ле-
гендарної Османської ім-
перії. Вона була зареє-
стрована при народженні 
як представниця династії 
— після неї до повален-
ня султана Мехмеда Вахи-
деддина ніхто не народжу-
вався. 

Вона була онукою сул-
тана по материнській лінії. Батьком 
Фатьми був Абдул-Меджіда II — останній 
халіф Османської імперії.

Фатьма не зростала на батьківщині 

— разом з родиною ще 
маленьку дівчинку, її де-
портували в 1924 році. 
Дитинство вона провела 
у Франції.

Заміж Фатьма ви-
йшла за єгипетського 
принца Мухаммада Аб-
дель Монім Бея Ефенді - 
цей союз і подарував їй 
титул «принцеса-дружи-
на Єгипту».

На батьківщину в Ту-
реччину Фатьма повер-

нулася разом з родиною в 1963 році, де 
їй оголосили амністію. На батьківщині 
вона отримала громадянство і прізвище 
«Османоглу» («нащадок Османів»).

Після смерті гетьмана Івана 
Мазепи та частина козаків, яка 
пішла з ним у вигнання, залиши-
лася без керівника. Постала по-
треба обрати нового гетьмана. 
І хоча кандидатура претендента 
на гетьманський уряд майже ні в 
кого не викликала заперечень, 
проте з виборами через неспри-
ятливу ситуацію зволікали півро-
ку. Нарешті 16 квітня 1710 року 
в Бендерах (Молдавія) відбулася 
козацька рада, на якій гетьманом 
було обрано найближчого спо-
движника Івана Мазепи – гене-
рального писаря його уряду Пили-
па Орлика.

Пилип Орлик, український по-
літичний, державний і військови-
йо діяч, Гетьмана Війська Запо-
розького у вигнанні (1710-1742), 
поет, публіцист, був упорядником 
першої у світі Конституції. Вона 
не лише проголошувала неза-
лежну Українську державу, а й 
закріплювала найпрогресивніші 
для того часу ідеї про державне 
життя.

Уперше новообраний геть-
ман укладав офіційну угоду зі 
своїми виборцями, чітко зазна-
чаючи умови, за яких він отриму-
вав владу. Крім того, в документі 
обґрунтовувався державний лад 
України. Саме тому його вважа-
ють першою українською консти-
туцією.

Конституція обмежувала пра-
ва гетьмана, передбачала ство-
рення представницького органу 
– Генеральної ради. У документі 
було закладено підвалини прин-
ципу поділу влади на законодав-
чу, виконавчу та судову гілки, за-
проваджувалася виборність по-
сад. Статті Конституції Пилипа 
Орлика далекоглядно передбачи-
ли принципові засади розвитку 
демократичних держав.

Одне обличчя з Мазепою. 
На купюрах номіналом 10 гри-
вень зображений не Іван Мазе-
па, як заявлено, а його соратник 
Пилип Орлик. Брати художники 
Олександр та Сергій Харуки роз-
повіли, що запропонували кілька 

варіантів портретів гетьмана Ма-
зепи. Серед них випадково по-
трапив портрет Орлика. Оскільки 
достеменно невідомо, як вигля-
дав Мазепа, затвердили Орлика

Барон. Походить із чеського 
баронського роду Орликів, одна 
гілка якого ще за часів гуситських 
воєн XV ст. виїхала до Польського 
королівства і згодом осіла в За-
хідній Білорусі.

Випускник «Могилянки». На-
вчався у єзуїтському колегіумі у 
Вільні, а також у Києво-Могилян-
ській колегії, яку закінчив у 1694 
році на відмінно. Під час навчання 
проявив талант ораторства і пое-
зії, цікавився філософією і літера-
турою.

Поліглот. Орлик, окрім україн-
ської мови, вільно володів поль-
ською, болгарською, арабською, 
шведською, німецькою, латин-
ською та церковнослов’янською 

Обраний гетьманом. 16 квіт-
ня 1710 року запорозькими коза-
ками, яких іноді називають «пер-
шою українською політичною емі-
грацією», було обрано Пилипа 
Орлика гетьманом України (у ви-
гнанні). Обрання відбулося в при-
сутності запорожців, генераль-
ної старшини, козацтва, а також 
османського султана і шведсько-
го короля.

Поет. Пилип Орлик залишив 
після себе багато листів і вели-
кий рукописний «Діаріуш подо-
рожній». Писав його польською 
мовою зі вставками окремих 
слів, виразів і речень латинською 
мовою. Видав поетичні книжки: 
«Прогностик щасливий», приуро-
чений полковнику Данилу Апосто-
лу (1693), «Алкід Руський», присвя-
чений Івану Мазепі, та на честь 
полковника Івана Обидовського 
«Гіппомен сарматський».

Дипломат, вигнанець. Після 
Полтавської битви емігрував до 
Османської імперії. Перебуваю-

чи до кінця життя в еміграції, Пи-
лип Орлик уклав союзні договори 
зі Швецією (1710), кримським ха-
ном (1711, 1712), вступав у пере-
говори з Туреччиною, намагаю-
чись схилити ці країни до війни з 
Московською державою з метою 
визволення України.

Автор першої у світі консти-
туції сучасного вигляду. Доку-
мент визначав права і обов'язки 
усіх членів Війська Запорізького 
та був затверджений шведським 
королем Карлом ХІІ. Хоча вона і 
не набула чинності, оскільки була 
написана в умовах вигнання, але 
документ залишається пам'яткою 
української політико-філософ-
ської та правової думки.

Борець із корупцією. Шість 
статей Конституції спрямовані 
проти зловживання владою і на 
боротьбу з корупцією. Цей тер-
мін вживають у написаному ста-
роукраїнською мовою оригіналі 
тексту. Зокрема гетьманові забо-
ронялося «на свій персональний 
пожиток використовувати вій-
ськовий скарб, а задовольнятися 
лише своїми оброками та прихо-
дами, які кладуться на булаву та 
його гетьманську особу». Ще один 
антикорупційний пункт був проти 
пільговиків, які вибили собі звіль-
нення від повинностей. 

Багатодітні. Дружина Анна 
(народилась 29 липня 1683 року) 
майже на 15 років пережила 
Орлика. Подружжя мало вісім ді-
тей: троє синів і п'ятеро доньок

Вся суть СРСР у моторошних цифрах

Депортація кримських татар

Відома родина Крушельницьких – фото є символом 
винищення комуністичним режимом української інтелігенції

Гетьман Пилип ОрликСмерть Альбера Камю і КДБ
З'явились нові обставини загибелі знаменитого француза

Занепад тисячолітньої династії
Як виглядала остання принцеса могутньої Османської імперії
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21 вересня 1919-го у Мо-
скві вирішували, що робити з ра-
дянською Україною – «самостій-
ність» УСРР стояла Кремлю кіст-
кою в горлі.

Проблема радянської України 
як такої постала перед Кремлем ро-
ком раніше. Підтримавши в 1917-му з 
тактичних міркувань Українську Цен-
тральну Раду та під тиском обставин 
визнавши створену у листопаді того 
ж року Українську Народну Республі-
ку, більшовицьке керівництво було 
змушене вже для боротьби з УНР іні-
ціювати створення її симулякру - сові-
стької (радянської) України.

Реальну українську державність 
більшовицькі керманичі розвивати 
не збиралися. «Марксисти, звичайно, 
ставляться вороже до федералізації і 
децентралізації — з тієї простої при-
чини, що капіталізм вимагає для сво-
го розвитку якомога більших і якомога 
більш централізованих держав», ще до 
революції впевнено стверджував Во-
лодимир Ленін. У цьому питанні роз-
біжностей серед більшовиків не було.

В українських реаліях такий під-
хід тісно переплітався із поширеними 
і тоді поглядами, що, мовляв, росіяни і 
українці — то «один народ». Таким чи-
ном, існування України як державного 
цілого суперечило програмовим заса-
дам більшовицької партії.

Власне, створення радянсько-
го сурогату УНР було покликане 
знешкодити справжню українську 
державність. Однак справи піш-
ли не так, як бачилося з центру. 
Більшовики в Україні чи то з наці-
онально-державницьких (Василь 
Шахрай, Микола Скрипник), чи з 
управлінських (Георгій П'ятаков, 
Андрій Бубнов), чи навіть з вій-
ськових (Володимир Антонов Овсі-
єнко, Микола Подвойський) моти-
вів протягом 1918-1919-рр. нама-
галися отримати ті реальні повно-
важення, які випливали з їхнього 
формального статусу.

Вже навесні 1918-го такі 
спроби викликали незадоволення 
Кремля. Мовляв, що вони там собі «на 
Україні» думають, хіба не розуміють, 
що концепт «совітська Україна» — 
то для зовнішньої картинки, для того, 
щоб українців та німців обдурити, а 
не для внутрішнього більшовицько-
совітського споживання? Нарком у 
справах національностей Росії Йосиф 
Сталін на початку квітня у телефонній 
розмові із головою ЦВК совітів (рад) 
України Володимиром Затонським 
роздратовано кинув: «Достатньо гра-
ли в Уряд та Республіку, здається до-
сить, час кинути гру.»

Більшовики України натяку не 
зрозуміли. Мало того, дізнавшись на 
початку квітня 1918-го про ці слова, 
голова Народного секретаріату Ми-
кола Скрипник, який саме перебував 
у Москві на чолі делегації совітської 
України, заявив рішучий протест «про-
ти виступу Наркома Сталіна». Мов-
ляв, джерело нашої влади — народ 
України, а не ставлення того чи іншо-
го наркома.

Згодом у тому ж таки квітні Таган-
розька нарада більшовиків України 

взяла курс на створення організацій-
но відокремленої від Кремля КП(б)У. 
Та й збройний спротив німецьким вій-
ськам керовані Володимиром Антоно-
вим-Овсієнком загони продовжували 
під прапором совітської (радянської) 
України.

Реакція Сталіна не забарилася. 
Навесні 1918-го у телефонній розмо-
ві з Леніним він наполягав: «Потрібно 
як-небудь вгамувати так звану Укра-
їнську Совітську Владу, що оголосила 
повстання проти імперіалізму».

Небезпеку, що несе із собою кон-
цепт «совітської України», у Кремлі 
усвідомили. І зробили все можливе, 
щоб її нейтралізувати.

Вгамовували швидко і, як тоді 
здавалося, успішно. Спочатку у Мо-
скві наполягли на тому, щоб новоут-
ворювана КП(б)У була лише обласною 
філією РКП(б) А вже на самому уста-
новчому (він же перший) з'їзді КП(б)У 
остаточно розпустили Народний се-
кретаріат - мовляв, уряд для України 
то є «фікція шкідлива». Саму ж Укра-
їну, як це засвідчували рішення І та ІІ 
з'їздів КП(б)У, що відбулися у Москві 
відповідно у липні та у жовтні 1918 
року, планували просто приєднати до 
радянської Росії.

Однак ситуація вкотре змінилася. 
Після виходу з війни Німеччини знову 
актуальними виявилися національні 

гасла. Ініціативу їх використання на 
користь більшовиків на себе взяли 
«неостаточно вгамовані» Володимир 
Затонський та Георгій П'ятаков.

Завдяки їхній бурхливій діяльнос-
ті відновлення контролю над Украї-
ною більшовики почали із створення 
28 листопада 1918 Тимчасового ро-
бітниче-селянського уряду України. 
Місцем розташування уряду було об-
рано на той час українське місто Су-
джа (нині - Курської губернії РФ).

Радянське українське прикриття 
виявилося напрочуд вдалим. Воно до-
помогло більшовикам до квітня 1919-
го захопити більшу частину України. 
Причому Харків було взято вже 3 січ-
ня, а Київ - 5 лютого. Вирішальну роль 
зіграв масовий перехід на бік більшо-
виків українських повстанців, які вли-
валися у формально українську Чер-
вону армію. Найбільшими серед них 
були загони під керівництвом Несто-
ра Махна та Ничипора Григор'єва. На-
віть голова Реввійськради РСФРР Лев 
Троцький у травні визнавав: «Україна 
була очищена в короткий термін від 
білогвардійського-петлюрівсько-ан-
гло-франко-греко-румунської нечис-
ті головним чином партизанськими 
загонами».

Але знову далося взнаки різне 
розуміння сутності радянської Украї-
ни. Керівники УСРР в першій полови-
ні 1919-го розглядали Україну як вже 
відокремлену від Росії республіку. 
Тоді як Кремль формально незалеж-
ності України так і не визнав. І це при 
тому, що радянські Естонія, Латвія, 
Литва ще наприкінці 1918-го, а Біло-
русія на початку 1919-го року таке ви-
знання отримали.

Втім, суті справи таке визнання 
не змінювало - реально у Кремлі не 

вбачали державного цілого у жодній 
з цих радянських республік. І в першу 
чергу це стосувалося України. Голова 
Всеросійського ЦВК Яків Свердлов, 
який на початку березня замість Ста-
ліна приїхав «вгамовувати» Україну, 
вказав на це доволі чітко. 6 березня 
на відкритті ІІІ Всеукраїнського з'їзду 
рад він наголосив: «З жодною части-
ною старої Російської імперії ниніш-
ня Радянська російська республіка не 
пов'язана так тісно, як вона пов'язана 
з Україною».

Є чимало підтверджень тому, що в 
Кремлі вважали названі вище радян-
ські республіки частиною Росії. На-

приклад, більшовицький вождь 
Володимир Ленін у заключній 
промові на VIII з'їзді РКП(б) (18-
23 березня 1919-го) двічі про-
говорився, що нині «існує одна 
Радянська республіка». Промо-
висто віддзеркалилося ставлен-
ня Кремля до УСРР у словах чле-
на Президії Всеросійського ЦВК 
Леоніда Сосновського, який на 
засіданні ВЦВК 9 квітня 1919-
го відзначив: «Товариші, ЦВК до 
цього часу доводилося працюва-
ти як єдиному законодавчому ор-
гану робітників і селян в усьому 
світі. Сьогоднішнє засідання ми 
щасливі відкрити, знаючи, що по-

ряд з нами у Європі є два таких вогни-
ща робітничої і селянської революції 
- в Угорщині та Баварії». Такою ж була 
позиція і в очільника Реввійськради 
РСФРР Льва Троцького.

Втім, формально УСРР ще існу-
вала. Мало того, Кремль мав чимало 
клопоту із «самостійництвом» части-
ни керівництва КП(б)У, яке полягало у 
невиконанні вказівок центру. Цікаво, 
що тривалий час актуальною пробле-
мою було саботування вказівки... про 
введення боротьбистів до складу уря-
ду УСРР.

Саме у квітні-травні, тобто після 
опанування основної частини Украї-
ни, процес ліквідації української ра-
дянської державності вийшов, зда-
валося б, на фінішну пряму. 23 квітня 
політбюро ЦК РКП(б) поставило чітке 
завдання: з'ясувати коли і як можна 
здійснити «злиття України з радян-
ською Росією».

Вже 4 травня пленум ЦК РКП(б) 
схвалив «проект тов. Троцького про 
єдине командування над арміями як 
Росії, так і дружніх республік, як ди-
рективу ЦК для усіх Цека Естляндії, 
Латвії, Литви і Білорусії і України та ін.». 
У цьому документі, зміст якого істори-
ки і до цього часу переважно припи-
сують Леніну, окрім вказівки на потре-
бу жорсткої централізації військового 
управління, йшлося також і про необ-
хідність такої ж централізації органів 
постачання та залізничного транспор-
ту. Публічно ініціаторами централіза-
ції мали стати ті республіки, яких пла-
нувалося позбавити навіть формаль-
них державних прав.

Спочатку все йшло, здавалося б, 
за розробленим у Кремлі планом. 19 
травня 1919-го декларацію про по-
требу військової єдності ухвалили 
спочатку ЦК КП(б)У, а потім і ВУЦВК. 

Таке рішення стало можливим лише 
під жорстким тиском Кремля - окрім 
прямих письмових вказівок партійно-
го керівництва, наполягати на своєму 
до Києва приїхали двоє (з п'яти наяв-
них) членів політбюро ЦК РКП(б)- Лев 
Троцький та Лев Каменєв. Втім, на-
віть після цього про злиття з Росією як 
таке в декларації ВУЦВК не йшлося - 
об'єднання мало стосуватися не лише 
України, а «усіх існуючих радянських 
республік».

Незважаючи на висловлені укра-
їнцями перестороги, в Кремлі це рі-
шення сприйняли як зелене світло на 
шляху до «злиття» України. Відповідна 
реакція не забарилася. Вже 25 трав-
ня «Правда» опублікувала інтерв'ю 
Льва Каменєва, де, зокрема, наго-
лошувалося: «Взагалі, потрібно зли-
ти Україну з Росією. Потрібно негай-
но приступити до об'єднання осно-
вних галузей управління та господар-
ства. Це питання про повне злиття 
вже поставлено і вже прийняті захо-
ди до практичного його вирішення. [...] 
Крим, як і Україна, має увійти до скла-
ду єдиної Радянської Росії».

З твердженням про швидке і не-
минуче злиття категорично не пого-
дилася українська сторона. Вже 27 
травня пленум ЦК КП(б)У — і цього рі-
шення не віднайти в підручниках чи 
збірниках документів — констатував: 
«Формальна самостійність УСРР має 

ще залишитися». Окрім того, україн-
ське керівництво наполягало на тому, 
що єдиним розпорядником в Україні 
мають бути саме центральні органи 
влади УСРР.

У Кремлі дали задній хід. Це за-
свідчується словами голови РНК УСРР 
Християна Раковського, який саме 
проводив у Москві «об'єднавчі» пере-
мовини. 31 травня у відповіді на пи-
тання Володимира Затонського щодо 
реальності «каменєвського курсу» 
він наголосив: «Заяви Каменєва, що 
передані в інтерв'ю, не є думкою ні 
Української, ні Російської радянської 
влади».

Що ж справді відбулося далі? 
Певна імпровізація. Насамперед че-
рез позицію України замість угоди 
про об'єднання Всеросійський ЦВК 1 
червня ухвалив лише декларацію про 
потребу такого об'єднання та окрес-
лив плани його здійснення. Це вже 
пізніше ту декларацію стали розгляда-
ти (і багато хто так розглядає дотепер) 
як «договір про воєнно-політичний 
союз». У червні ж 1919-го про укла-
дений договір взагалі ніде не йшлося.

Мало того, практика засвідчує: 
запропонованого плану не дотрима-
лися. Спільна російсько-українська 
комісія, яка й мала визначати прин-
ципи об'єднання, так жодного разу 
і не зібралася, хоча її члени були об-
рані з обох сторін. Влітку 1919-го низ-
ка комісаріатів УСРР були справді на-
пряму підпорядковані Кремлю. Однак 
не усі одночасно і навіть не усі із за-
значених у декларації від 1 червня, а 
це наркомати воєнний, економічний 
(«рад народного господарства»), шля-
хів сполучення, фінансів, праці. Так, 
очолюваний боротьбистом Миколою 
Литвиненком Наркомат фінансів так 
і не «злився» з російським, натомість 
серед «приєднаних» були не вказані у 

декларації Наркомат продовольства 
та ВУЧК.

Кремль справді опанувала 
об'єднавча сверблячка. Причиною 
своїх поразок в Україні літа 1919-го 
більшовицькі керманичі нерідко на-
зивали «самостійність» радянської 
України. Подібний підхід викликав за-
перечення навіть в Адольфа Йоффе, 
якого, власне, наприкінці квітня від-
правили до України саме з метою по-
силення там централістичних тенден-
цій. Йоффе став наркомом соціаліс-
тичної інспекції. У середині липня він 
писав члену політбюро ЦК РКП(б) Ми-
колі Крестинському: «Чув я, що Ви за-
йняті тепер питанням розробки кон-
кретних форм злиття Великоросії з 
Україною. Дозвольте тому поділити-
ся з вами своїми міркуваннями, за-
снованими на більш аніж двомісяч-
ному українському досвіді. Формаль-
но-юридично возз'єднання Великоро-
сії та України, тобто винайдення яких 
би то не було форм та норм федерації, 
на мій погляд, передчасно: по перше, 
тому що занадто ще велика внутрішня 
політична і соціально-економічна різ-
ниця між першою та другою, а по дру-
ге, тому, що занадто ще велика кіль-
кість самостійних (мовою оригіналу 
– «самостийных» - Авт.) партій, яким 
ці зовнішні форми дали б багатий ма-
теріал для агітації проти Українсько-
го «москвофільства», і водночас ані-
чогісінько не дали по суті. Те, що тут 
справді потрібно, так це фактичне під-
порядкування України із збережен-
ням формальної самостійності (мо-
вою оригіналу – «самостоятельности» 
- Авт.)». 

Втім, у Кремлі до таких пропози-
цій не дослухалися. 1 серпня у листі до 
Григорія Зинов'єва Ленін роздратова-
но відзначав: «Питання про Україну в 
ЦЕКа ставити смішно. Їхні «помилки» 
не вилікувати. Вогнем та мечем дені-
кінщини - інакше лікування немає та-
ким «помилкам».

Під таким тиском ЦК КП(б)У 5 
серпня поставило перед Кремлем пи-
тання про фактичний розпуск КП(б)У. 
Але у Москві вирішили з цим почека-
ти, натомість наполягли на завершен-
ні «злиття» ВУЧК та Наркомату шляхів 
сполучення.

Питання про ліквідацію КП(б)У і 
взагалі урядових структур УСРР роз-
глядалося вже у вересні 1919-го, піс-
ля втечі радянської влади з Києва. 
Цікаво, що навіть 30 серпня, тобто в 
день, коли керівництво УСРР органі-
зовано відбуло з Києва (рішення про 
евакуацію було ухвалено ще 25 серп-
ня), газети виходили все ще з пере-
можними реляціями.

Евакуювалися з Києва більшови-
ки пароплавами. Рятуючи себе, очіль-
ниця Наркомату пропаганди УСРР 
Олександра Коллонтай примудрилася 
поставити під загрозу життя інших чле-
нів уряду. Вже 26 серпня політбюро ЦК 
КП(б)У констатувало, що вона виїхала 
на пароплаві «Більшовик» «з неповним 
завантаженням та всупереч про-
позиції не від'їжджати без 
людей і вантажів».

«Злити Україну з Росією». 
Як і чому Кремль створену ним УСРР ліквідовував

Микола Скрипник

Георгій П'ятаков (намальовано навесні 
1919-го) і Володимир Затонський 

(намальовано у січні 1918-го)

Лев Троцький

Лев Каменєв

Адольф Йоффе
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5 грудня в обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка ліквідатори, представ-
ники громадськості, учні Чернігів-
ського ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою та журналісти 
взяли участь у презентації нової кни-
ги «Чорнобильське досьє КҐБ. Сус-
пільні настрої. ЧАЕС у поставарійний 
період: збірник документів про ката-
строфу на Чорнобильській АЕС». Його 
упорядники Олег Бажан, Володимир 
Бірчак, Геннадій Боряк – відомі укра-
їнські історики.

У виданні Галузевого державно-
го архіву Служби безпеки України, 
Інституту історії України НАН України 
та Українського інституту національ-
ної пам’яті зібрано і вперше опри-
люднено 210 документів 1986–1991 
рр., що висвітлюють постчорнобиль-
ське життя – суспільні настрої, захо-
ди з ліквідації наслідків аварії. Наве-
дено приклади інформування радян-
ськими органами держбезпеки від-
повідних партійних інстанцій про стан 
ЧАЕС.

Представляючи книгу, Сергій Бут-
ко, співробітник Українського інсти-
туту національної пам’яті, наголосив: 
«Це видання з раніше невідомими для 
дослідників і громадськості секретни-
ми документами з‘явилося завдяки 
Закону України «Про доступ до архівів 
репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917–1991 ро-
ків», прийнятому в 2015 році».

Він звернув увагу на наступне: 
«Тогочасна влада байдуже ставилась 
до долі людей, не вболівала за них. 
Яскравий приклад – витяг зі звіту 
спецслужб за 11 травня 1986 року: 
«За даними Шевченківського РВ 
УКДБ адміністрація Київської облас-
ті та 25 лікарень, ґрунтуючись на вка-
зівці Мінздоров’я УРСР (нібито наказ 
№ 24с від 11.05.86 р.) в історіях хво-
роб пацієнтів з ознаками «променева 

хвороба» вказують діагноз «вегетосу-
динна дистонія». Між тим подібні вка-
зівки в майбутньому спричиняли до 
плутанини при призначенні постраж-
далим лікування, діагностиці, а також 
при вирішенні питання про інвалід-
ність та встановлення пенсії».

Сергій Горобець, кандидат істо-
ричних наук, також співробітник УІНП, 
навів конкретні приклади, як Комітет 
держбезпеки прагнув применшити 
масштаби трагедії, приховати прав-
ду: «На початку травня 1986-го було 
складено довгий перелік із 26 пунк-
тів щодо подій на АЕС, які підлягають 
засекреченню. Під гриф «таємно» під-
падало практично все: причини ава-
рії на 4-му енергоблоці, інформація 
про характер та обсяги руйнувань, 
рівень радіоактивного забруднення, 
діапазон дезактиваційних робіт, ста-
тистика захворювань на промене-
ву хворобу, факти масового отруєн-
ня та епідеміологічних захворювань, 
пов’язаних з аварією, навіть дані про 
обсяг державних капіталовкладень 
на консервацію 4-го енергоблоку. 
Також заборонялося розголошува-
ти найменування організацій та кіль-
кість працівників, задіяних на робо-
тах із ліквідації наслідків аварії. На-
віть важко уявити, про що ж тоді вза-
галі можна було говорити.

Вже 27 квітня в усі райвідділи 
КГБ по місту Києву та Київській об-
ласті пішли суворі вказівки вести рі-
шучу боротьбу з «розповсюджува-
чами провокативних і панічних чу-
ток». Зокрема, двічі на день доповіда-
ти «скільки виявлено базік» і скільки 
проведено попереджувальних бесід. 
Наприклад, тільки за 13-15 травня 
1986 р. у Києві виявлено 23 так зва-
них «базік» і проведено 270 поперед-
жувальних бесід».

Володимир Олексієнко, керівник 
Чорнобильського культурно-інфор-

маційного центру області, навесні 
1986-го проходив строкову військову 
службу в особливому загоні внутріш-
ніх військ – щось на зразок особистої 
гвардії тодішнього першого секрета-
ря КПУ Володимира Щербицького. 27 
квітня їх підрозділ прибув у Прип’ять 
у всеозброєнні – готувалися захища-
ти будівлю міськкому комуністичної 
партії від можливого штурму переля-
каних громадян. Однак населення ні-
якої ворожості не проявляло, тож сол-
дати організовували евакуацію меш-
канців і патрулювали вулиці спустіло-
го міста. І час від часу вони помічали 
за собою «наружку» міліції, що визи-
рали з-поза будинків – за солдатами 
також слідкували.

Іван Осадців, завідуючий поліклі-
нічним відділенням комунального за-
кладу «Чернігівський обласний центр 
радіаційного захисту та оздоровлен-
ня населення» та один із співзаснов-
ників обласної громадської еколо-
гічної організації ще у 1990-му, в ті 
трагічні дні лікував опромінених лік-
відаторів аварії на ЧАЕС. Йому також 
довелося мати справу з ретивими 
співробітниками КҐБ, які вимагали 
не вживати діагноз «променева хво-
роба». Сумлінним лікарям доводило-
ся вдаватися до різних хитрощів, аби 
подальшому лікуванні постраждалих 
від радіації медики чітко знали, з чим 
мають справу.

Саму цю книгу у паперовому ви-
гляді читач може знайти поки що тіль-
ки в бібліотеці імені В. Короленка. А 
в електронному вигляді її можна віль-
но скачати на сайтах бібліотеки або 
Українського інституту національної 
пам’яті.

 
Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки 
журналістів України

Чернігів

Заборонені фото СРСР
Ці фото зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Володи-

миром Соколаєвим. Знімками поділився у своєму блозі Максим Мирович.
Вони показують інше життя в Радянського Союзу, ніж пафосні радян-

ські фільми. Саме за це знімки і були в СРСР заборонені.

Чорнобильський злочин Радянського Союзу
У Чернігові представили книгу «Чорнобильське досьє КҐБ»

Та все ж виїхали усі 
і без втрат. 8 вересня на 

урядово-партійному засіданні, 
що відбулося на пароплаві «Бороді-

но» у м. Гомелі, місцем перебування 
Ради оборони (по суті - єдиного на той 
час урядово-партійного центру УСРР) 
призначили Чернігів.

Про Коллонтай тоді ухвалили 
окреме рішення: «З огляду на ситу-
ацію, що склалася, звільнити т. Кол-
лонтай від обов'язків наркому пропа-
ганди та відправити в розпо-
рядження ЦК РКП».

Втім, вона була не одною 
такою, що самовільно вте-
кла з Києва. Так само вчи-
нили і з іншими - звільнили 
«усіх наркомів, що виїхали, а 
саме т.т. Шліхтера, Коллон-
тай, Зубкова, Рейхеля, Мен-
жинського і Жарко». Про ме-
ханізм евакуації, в тому чис-
лі і про заручників, через 
кілька днів розповіла газета 

«Рада», що недовго встигла повиходи-
ти у вересні 1919-го.

Вже 10 вересня про українські 
справи у Москві на засіданні оргбю-
ро ЦК РКП(б) доповідав представ-
ник ЧК в Україні Яків Петерс. Його 
висновок і був покладений в основу 
подальших рішень: «Фактичне скасу-
вання центральних українських апа-
ратів створює умови для подальшо-
го проведення централізації у всеро-
сійському масштабі. [...], ми вважає-
мо, що сучасний політичний момент 
диктує нам потребу обов'язково збе-
регти український уряд як політичний 
прапор. З цього приводу існує цілко-
вита одностайність між членами уря-
ду та членами Центрального комітету 
партії. Імперіалістично-реакційно-
му централізму Денікіна і буржуаз-
ній самостійності Петлюри ми має-
мо протиставити політику нашого 
радянського федералістичного цен-
тралізму». Такий собі «гарячий лід» як 
основа управління Україною...

11 вересня «Питання про Україн-
ський уряд» розглянуло політбюро ЦК 
РКП(б). Вирішили: «Ліквідувати увесь 
урядовий апарат, зберігаючи існу-
вання уряду номінально».

Через 10 днів це рішення було 
уточнене на розширеному засіданні 
членів ЦК РКП(б). З української сто-
рони був присутній Християн Раков-
ський. В ухвалі Кремля відзначало-
ся, що формальне існування уряду 
УСРР та ЦК КПУ зберігається, а пред-
ставниками ЦК КПУ затверджувала-
ся «трійка» у складі Х. Раковського, 
Г. Петровського та А. Йоффе. Водно-
час ліквідовувався весь урядовий 
апарат, а від імені українського уря-
ду «виступає, коли потрібно, Раков-
ський, який переїжджає до Москви 
і зберігає лише невеликий секрета-
ріат з українських справ». Інші пра-
цівники мали бути розподілені по ро-
сійських губерніях. Незабаром неза-
йняті частини України у партійному та 
державному відношенні були напря-
му підпорядковані Москві.

Таким чином, у вересні 1919-го 
про уряд радянської України як «фік-
цію шкідливу» мова вже не йшла. Те-
пер його зберігали як «політичний 
прапор» у боротьбі за Україну. Попе-
редній досвід дався взнаки та й дії 
денікінців свідчили про те, що такий 
уряд буде потрібен. У Кремлі небез-
підставно сподівалися, що Денікін 

«обламає об Україну зуби».
Втім, від ідеї взагалі ска-

сувати радянську українську 
державність більшовицькі 
керманичі ще не відмовили-
ся. Рішення лише перенесли. 

 Геннадій ЄФІМЕНКО
історик, старший науковий 

співробітник Інституту 
історії України НАНУ

Сайт Dsnews.ua («Деловая 
столица»), 23. 09. 2019

«Злити Україну з Росією». 
Як і чому Кремль створену ним УСРР ліквідовував

Олександра Коллонтай

Керівництво УСРР у вересні 1919-го незадовго 
до розпуску РНК урядових структур УСРР

Радянський магазин. Фотознімок називається «М'ясо привезли». 
Ось — ставлення до людей і продуктів.

Робітнича їдальня будівельників сталеплавильного цеху. 1981 рік. Ра-
дянські їдальні були неймовірно злиденними.

Бригада колгоспниць слухає виступ артистів пересувної агітбригади, 
1980 рік.

«Портрет з покупками».

Радянські алкоголіки.
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Фотоархів

Учасники Чернігівського студентського Братства під 
час агітаційного туру Чернігівською областю на підтрим-
ку «Акту проголошення незалежності України», ухвалено-
го Верховною Радою 24 серпня 1991 року. У турі також 
брали участь і студенти кількох західноукраїнських вишів. 
Листопад 1991 року.

Загальнонаціональний референдум на території ко-
лишньої УРСР щодо проголошення незалежності України 
відбувся 1 грудня 1991 року. На референдум було винесе-
но одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення 
незалежності України?». Громадяни України висловились 
на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 
31 891 742 особи — 84,18 % населення України. З них 28 
804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».

 
Олександр Соломаха, Спільнота «Історія як вона є».

Календар Сіверського краю
1 січня 1879 р. на хуторі біля Батурина народився Ва-

силь Кирій, генеральний хорунжий Армії Української Дер-
жави. 1 січня 1888 р. у с. Кіпті Козелецького району наро-
дився Василь Божко, хорунжий Армії УНР. 

7 січня 1870 р. у м. Остер народився Аркадій Заболот-
ний, генеральний хорунжий Армії Української Держави. 

7 січня 1891 р. у м. Ічні народився Юрій Добрилов-
ський, полковник Армії УНР, лікар, громадський діяч. 12 
січня 1894 р. у с. Козел (нині —Михайло-Коцюбинське) 
Чернігівського повіту народився Василь Еллан-Блакит-
ний, український революційний діяч, письменник. 14 січ-
ня 1894 р. у містечку Синявка народився Павло Дубрів-
ний, хорунжий Армії УНР, Лицар Залізного Хреста. 

19 січня 1889 р. у Чернігів народився Марко Ганжа, 
полковник Армії УНР. 

23 січня 1887 р. у с. Вереміївка народився Грицько 
Деменко, начальник постачання 3-ї Залізної дивізії Армії 
УНР.

26 січня 1892 р. у с. Дейманівка Прилуцького повіту 
народився Григорій Яковенко, член Холодноярського по-
встанкому.

28 січня 1897 р. у м. Городні народився Іван Ремболо-
вич, підполковник Армії УНР. 

10 листопада 1879-го в селі 
Осовець сучасного Бобровиць-
кого району на Чернігівщині на-
родився Яків Устимович Рощепій, 
винахідник, конструктор.

 Його могилу ледь відшукали 
за допомогою сусідів наприкін-
ці 1980-х, напередодні 110-річ-
чя від дня народження, хоча Яків 
Рощепій – творець автоматичних 
гвинтівок і постать рівня таких ві-
домих конструкторів зброї як Хай-
рем Максим чи Петер Пауль Мау-
зер. Його ідеї запозичували тво-
рець кулеметів Андре Шварцлозе 
та винахідник пістолета-кулемета 
Джон Томпсон.

Походив із багатодітної селян-
ської родини. На відмінно закін-
чив чотири класи церковно-пара-
фіяльної школи, однак для продо-
вження навчання талановитого 
юнака родина не мала коштів. Ще 
підлітком збудував дерев’яний 
велосипед, за що був відзначе-
ний на земській виставці. Це ста-
лося в 1895-му, за п’ять років до 
появи на Чернігівщині перших ве-
лосипедів.

А коли Якова призвали в ар-

мію, то на посаді збройового ко-
валя піхотного полку в невелич-
кій фортеці Зегрж у Варшавсько-
му військовому окрузі він просла-
вився розробками автоматичних 
і самозарядних гвинтівок. У сво-
їх моделях використовував не-
рухомий ствол і напіввільний за-
твір, що підвищувало точність 
зброї, тоді як наукова думка того 
часу традиційно спиралася на 
конструкції з рухомим стволом. 
Згодом автоматична гвинтів-
ка Рощепія здобуде велику сріб-
ну медаль на технічній виставці у 
Петербурзі.

Однак коли розпочалася Пер-
ша світова війна, винахідника від-
правили на фронт. Причиною тому 
нібито гординя директора Сестро-
рецького військового заводу, де 
Яків працював із 1907-го: не зміг 
змиритися, що автором перспек-
тивних винаходів став простий 
рядовий солдат, виходець із бід-
ної селянської сім’ї, який, до того 
ж, не бажав ділитися власним ви-
находом із чиновником.

Втім, війна затяглася і восени 
1915-го Якова Рощепія поверну-

ли в Сестрорецьк. Згодом працю-
вав у Києві на заводі «Арсенал», 
удосконалюючи свою модель ав-
томатичної гвинтівки.

У 1928-му представив модель 
автоматичної гвинтівки із корот-
ким ходом ствола. Задля надій-
ності, використав не стереотип-
ний патрон Вельтіщева, а дослід-
ний. Однак саме це і стало фаталь-
ним: «У зв’язку з тим, що гвинтівка 
спроектована не під штатний па-
трон, визнати її виготовлення не-
доцільним» – зазначалося в рі-
шенні науково-технічної ради. Од-
нак за 15 років по тому, в розпал 
Другої світової війни, було роз-
роблено так званий проміжний 
патрон (із гільзою без закраїн) – 
якраз такий, на який орієнтував-
ся у своїх розробках Яків Устимо-
вич. Під проміжний патрон розро-
блялися автомат Калашникова, 
ручний кулемет Дегтярьова, ка-
рабін Симонова, які здобули ши-
року славу.

Винаходи Рощепія виперед-
жали свій час, тож виходило так, 
що всю славу здобували інші кон-
структори, як радянські, так і за-

рубіжні, які скористалися ідеями 
українця.

Так, ще у 1924-му спроекту-
вав модель самохідного зерноз-
бирального комбайну. «Очам сво-
їм не міг повірити, коли побачив, 
як по долівці рухався за допо-
могою пружин макет самохідно-
го комбайна, підбирав розсипа-
ні колоски жита і обмолочував їх, 
– розповідав згодом односелець 
Григорій Сміян. – Тоді я ще дити-
ною був, але зрозумів, що як би 
добре було, щоб такий агрегат за-
пустити на поля». 

Однак тодішні чиновники ідею 
не оцінили (в Академії наук по-
рекомендували зосередитися 
на моделі причіпного комбайна) 
і макет опинився в музеї як зра-
зок технічного курйозу. А само-
хідні зернозбиральні комбайни 
з’явилися на полях вже після Дру-
гої світової війни, і під іншим ав-
торством.

Тривалий час ім’я Якова Ро-
щепія перебувало в забутті і 
лише публікації в центральній 
пресі в 1950-1951 роках при-
вернули увагу до винахідника, 

йому призначили персональну 
пенсію республіканського зна-
чення.

Помер 30 липня 1958-го в рід-
ному селі. Нині на його честь на-
звано вулицю в Осовці, а ім’я се-
лянина-винахідника Якова Роще-
пія займає належне місце в істо-
рії розвитку автоматичної зброї.

 
 Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів 

Чернігівська земля надзвичайно 
багата на таланти, але буремне ХХ ст. 
розкидало чимало наших земляків по 
інших світах.

Одна з тих перлин, яка могла освіт-
лити Чернігівщину, була акторка, ре-
жисерка, громадська діячка Валенти-
на Стахур.

Народилася Валентина 1896 р. у 
Чернігові. Ще з дитячих років виявляла 
любов до мистецтва, зокрема театру 
— це була її мрія. Тому у 1913 р. вона 
вступила до відомого в Україні театру 
Миколи Садовського в Києві, в якому 
вже працювала як артистка–співач-
ка її сестра Марія Лебедева, майбутня 
дружина чернігівця, генерал-майора 
Армії УНР Аркадія Валійського.

Молода Валентина мала всі дані, щоб 
з часом стати визначною артисткою. Ви-
сока, ставна, з добрим голосом та дикці-
єю , вона відразу звернула на себе ува-
гу режисера М. Садовського. який почав 
давати їй спочатку менші, а потім і більші 
ролі, які вона з любов’ю виконувала.

Молода патріотка взяла активну 
участь в Українській Революції 1917-
1921 рр., в діяльності чернігівської та 
київської «Просвіти», організовувала 
святкові заходи, працювала як сестра-

жалібниця.
«На Святвечір і Різдвяні свята 1918 

р. українські жінки з «Просвіти» на чолі 
зі студенткою Наталкою Уланською та 
пані Валентиною Стахуровою влашту-
вали для нас «ялинку». Було багато мо-
лоді, що з зацікавленням приглядала-
ся до вільних козаків». згадував ко-
мандир чернігівського коша «Вільних 
Козаків» Микола Янов (Янів).

Під натиском московських біль-
шовиків актриса переїхала з актора-
ми на чолі з Миколою Cадовським до 
Кам’янця-Подільського, тодішньої сто-
лиці УНР, стала примадонною Держав-
ного театру УНР.

Грала ролі в п’єсах «Бояриня», 
«Циганка Аза», «Чорт-жінка», «Панна 
Мара», «Брехня», «Білий ведмідь і Чор-
на пантера», «Казка старого млина», 
«Про що тирса шелестіла», «Гандзя», 
«Наймичка», «Кума Марта», «Маруся 
Богуславка», «Запорожець за Дунаєм».

Виступала під псевдонімом В. Іва-
нова-Валюшко, пізніше — В. Іванова-
Верес.

У квітні 1920 року, залишивши 
Кам’янець-Подільський, разом з гру-
пою артистів на чолі з Садовським пе-
реїздить до Станіславова (нині Івано-
франківськ), тоді територія Польщі. Ви-
ступали там у квітні й травні, а в червні 
перебрались до Тернополя, згодом до 
Тарнова і Львова. 

Її доля подібна до життєвого шляху 
сотника Армії УНР, визначного актора і 
режисера, продовжувача справи Леся 
Курбаса уродженця Чернігова Васи-
ля Сердюка, який після поразки націо-
нально-визвольних змагань назавжди 
покинув свою Батьківщину.

У липні 1921 разом з Миколою Са-
довським Валентина Стахур переїз-
дить до Ужгорода, де створюється но-
вий театр при товаристві «Просвіта» – 
Руський театр.

З нагоди 20-річчя театральної ді-
яльності Валентини режисер і дирек-
тор «Руського театру» Микола Аркас, в 
недалекому минулому командир Кін-
но-Гонецького полку армії УНР, на чолі 
якого брав участь в боях з російськи-
ми більшовиками на Чернігівщині, по-
ставив «Чорну Пантеру і Білого Ведме-
дя» Володимира Винниченка (прем’єра 

— 16.12.1933). В одному з листів від 
12 січня 1934 року Валентина писала: 
«Моя вистава відбулася загалом пом-
пезно. Театр був повний різної публі-
ки і української, і росіян, і чехів було 
багато».

Разом з театром «Просвіти», пані 
Валентина провадила надзвичай-
но цінну культурну роботу, граючи не 
лише в Ужгороді, але й гастролюючи 
до найбільше віддалених закутків Кар-
патської України, несучи українську 
культуру.

Тут же Валентина знайшла свою 
половинку в особі доктора Романа 
Стахура, адвоката з Ужгорода.

У 1936 р. Валентина разом з На-
родним театром Підкарпатської Руси 
була на гастролях у Празі, де виступали 
у відомому Театрі на Виноградех. Одну 
з вистав — «Безталанна» — Валентина 
поставила щирою українською мовою 
оригіналу. На всіх виставах театру був 
присутній президент ЧСР Едвард Бе-
неш і губернатор Підкарпатської Руси 
К. Грабар.

Українською мовою В. Іванова-Ве-
рес поставила «Наймичку» І. Карпен-
ка-Карого, а також «Бородате непоро-
зуміння» Р. Сливки на закарпатському 
діалекті (1938, Ужгород).[

Та насувається війна. І Валенти-
на Стахур, разом з родиною залишає 
Ужгород, а відтак і Карпатську Україну. 
Довелося деякий час жити у словаць-
кій Братиславі, а потім податися ще 
далі на скитальщину до Німеччини.

1948 року на початку вересня ак-
триса переїхала в США і осіла разом 
з родиною у місті Янгстауні (Огайо), де 
жила до самої смерті. Там була чле-
ном УНС, брала участь в громадсько-
му житті, виступала з декламаціями 
або сольними співами на всіх україн-
ських національних імпрезах. Любила 
декламувати твори Шевченка, які зна-
ла напам’ять.

31 травня 1960 раптово пішла з 
життя від серцевого нападу.

Олександр ЯСЕНЧУК
Чернігів

Валентина Стахур. Фото 1921 року. 

Валентина Стахур: 
від Чернігова до Огайо

Винахідник і конструктор Яків Рощепій
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Батурин — гетьманська столиця

Фотоархів

Сьогодні в Україні активно впроваджується ад-
міністративна реформа 2015 року, спрямована на 
децентралізацію та зміну адміністративно-терито-
ріального устрою в Україні – створення територі-
альних громад замість місцевих рад. Тому на часі 
буде актуально розглянути історію самоврядування 
попередніх епох. 

У даній статті піде мова про адміністративно-те-
риторіальну одиницю ХVII–XVIII ст. – Батуринську 
сотню. Утворилася сотня під час визвольних зма-
гань Богдана Хмельницького, у 1648 році. Вперше 
згадується у документах 1649 року у складі Черні-
гівського полку – за Реєстром Війська Запорізь-
кого, який було укладено за умовами Зборівсько-
го договору. Очолював тоді сотенний уряд Степан 
Окша, саме його можемо вважати першим бату-
ринським сотником. У 1652 році сотня увійшла до 
складу Ніжинського полку, який упродовж майже 
двох століть територіально та чисельно був одним із 
найбільших в Україні. 

Кордони Батуринської сотні були несталими. За 
Генеральним описом Лівобережної України (1765–
1769) у складі сотні перебували такі населені пунк-
ти: місто Батурин, села Атюша, Красне, Ксензівка 
(нині село Поліське), Мельня, Митченки, Обмаче-
во, Пальчики, Синявка, Тростянка, Фастівці та ху-
тори – Дубовицький, Михайлівський, Поросюць-
кий, Скритнівський. До нашого часу більшість на-
селених пунктів продовжують існувати, але тепер 
вони перебувають у межах 5 районів (Бахмацько-
го, Борзнянського, Коропського, Конотопського й 
Кролевецького) двох областей – Чернігівської та 
Сумської. 

Одним із чинників формування меж сотні на той 
час були землеволодіння гетьманів та козацької 
старшини. На думку дослідниці Ольги Васильєвої, в 
більшості вони розміщувалися біля Батурина чи в 
навколишніх полках і з’єднувалися з містом шляха-
ми та водними артеріями. 

Традиційно справами сотні опікувався сотен-
ний уряд. Батуринський сотенний уряд вилучався 
з-під юрисдикції Ніжинської полкової адміністрації 
і підлягав безпосередньому управлінню гетьмана 
та Генеральної військової канцелярії. Козаки сотні 
переважно несли службу при гетьманові та склада-
ли окрему військову одиницю. На чолі сотні був со-
тник, посада якого була виборною. На батуринсько-
го сотника покладалися адміністративні, військові 
та судові функції. Як зазначає історик Віктор Дяди-
ченко, сотник займав особливе місце у владній іє-

рархії. Батуринських сотників найчастіше відправ-
ляли з різними дипломатичними дорученнями, їм 
довіряли розслідування важливих справ за межа-
ми сотні. Наприклад, у 1701 р. батуринський сотник 
Дмитро Нестеренко, як «чрезвичайна особа», роз-
бирав на місці суперечки між сільською громадою 
с. Піддубки та Густинським монастирем у Прилуць-
кому полку. 

Також багато обов’язків покладалося і на со-
тенну старшину – писаря, осавула, хорунжого та го-
родового отамана. Сотенний писар відповідав за 
діловодство, а хорунжий та осавул виконували різні 
військово-адміністративні функції. Городовий ота-
ман виступав помічником сотника.

У сотенних селах козаки об’єднувалися у курені, 
які очолював курінний отаман; традиційно вони ві-
дали військовими справами. 

Сотенний уряд здійснював різні завдання – вів 
списки козаків, наглядав за сотенною артилерією, 
спорядженням та озброєнням козаків, відряджен-
ням їх у походи, організацією оборони території, 
ремонтом шляхів та переправ р. Сейм, попереднє 
розслідування судових справ, винесення рішень у 
майнових справах тощо. 

Населяли територію Батуринської сотні різні 
стани: козаки, селяни, духовенство, міщани. Еко-
номіка сотенних сіл переважно формувалася під 
впливом запитів гетьманського двору. Крім земле-
робства та скотарства, мешканці активно займали-
ся промислами – бджільництвом, млинарством та 
рибальством. Значний дохід населення сотні мало 
від винокуріння. У селі Пальчики мешканці, напри-
клад, ще й спеціалізувалося на вирощуванні тютю-
ну. Крім цього, в сотні розвивалися різні традиційні 
галузі ремісничого виробництва. У батуринському 
регіоні можна було зустріти й непоширені ремесла, 
наприклад, лозоплетіння. За Описом Новгород-Сі-
верського намісництва таке виробництво знаходи-
лося у хуторі батуринського комісара Занкевича, 
неподалік від с. Осіч. 

Батуринська сотня припинила існування у 1782 
році – з ліквідацією полково-сотенного устрою Геть-
манщини за указом імператриці Катерини ІІ та за-
провадженням у Батурині волості у складі Конотоп-
ського повіту Новгород-Сіверського намісництва.

Каріна СОЛДАТОВА

Автори — науковці Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська столиця»

Культові об’єкти – церкви і собори – 
виступали головними архітектурними до-
мінантами в системі міської забудови. 

У межах укріплень Батурина знахо-
дились замкова, фортечні Троїцька і Ми-
колаївська церкви. Первісно всі храми 
були дерев’яними, заміна їх на муровані 
відбувалася в останній чверті XVII ст. Піс-
ля знищення міста 1708 р. батуринські 
церкви відбудовано у дереві. 

Ще один етап кам’яного будівництва у 
місті припадає на останню чверть XVIІI ст. 
Традиційно муровані храми ставили на 
місцях попередніх дерев’яних і тому вони 
зберігали своє значення у міській забу-
дові. Собор Живоначальної Трійці в Бату-
рині мав намір чи вже й розпочав будува-
ти гетьман Дем’ян Ігнатович, а закінчував 
його вже Іван Самойлович за кошти, що 
дісталися від попередника, та на щедрі 
царські пожертви. 

На Троїцький собор Іван Мазепа ви-
ділив 20000 золотих. Собор був зруй-
нований у 1708 р., і навіть через 18 ро-
ків після цього стояв з пошкодженими 
склепіннями, без вікон і дверей. Саме з 
цим храмом ототожнюються археологіч-
ні рештки культової споруди, віднайде-
ні в 2006 р. і досліджені в 2007– 2009 
рр. у провулку Ющенка № 5, 7. Судячи з 
фундаментів, храм мав три нави, три ві-
втарні апсиди, два опорні стовпи та ве-
ликий п’ятигранний бабинець-притвор із 
західного боку. Загальна довжина хра-
му становила 38,7 м, ширина – 24,1 м. 
Його найближчим архітектурним анало-
гом, на думку археологів В. Мезенцева 
та В. Коваленка, був Вознесенський со-
бор однойменного жіночого монастиря у 
Києві, споруджений у 1701–1705 рр. Але 
Троїцький храм Батурина, збудований на 
початку 1670-х рр., швидше за все, на-
лежав до іншого архітектурного типу, по-
ширеного на Чернігово-Сіверщині в той 
час, – хрещатого центричного п’яти- чи 
дев’ятидільного храму. Уперше думку 
про те, що досліджені у 2006–2009 рр. 
на території Батуринської фортеці фун-

даменти не є рештками собору Живона-
чальної Трійці, висловив у 2015 р. Сергій 
Юрченко. Він вважає його композицію 
дещо видозміненим наслідуванням пла-
нової композиції Борисоглібського со-
бору Чернігова, відбудованого у другій 
половині XVIІ ст. Ще одним аргументом, 
що храм, до цього ідентифікований як 
Троїцький, не був діючим, є відсутність у 
культурному шарі будь-яких слідів тиньку, 
віконного скла і покрівлі. 

До 1739 р. було збудовано дерев’яну 
Троїцьку церкву без приділів, яка зна-
ходилася «на улице к селу Миченкам ле-
жачой». В 1783 р. було закладено новий 
кам’яний Троїцький храм «о пяти главах». 
Через аварійний стан дерев’яної церкви 
у травні 1784 р. її запечатали. Проте па-
рафіяни, яких тоді нараховувалося лише 
176 дворів, так і не спромоглися звести 
кам’яну Троїцьку церкву. На нашу думку, 
це вдалося гетьману Кирилу Розумов-
ському. Ця церква стала його усипальни-
цею. Та освятили її в ім’я Воскресіння Гос-
поднього. 

Перша згадка про дерев’яну церкву 
Миколи Чудотворця «в городі» Батурині 
відноситься до 1654 р. В честь храмового 
свята Миколи Чудотворця щороку 9 трав-
ня у місті проводився ярмарок. На новий 
кам’яний Миколаївський храм Іван Мазе-
па виділив 4000 золотих, але до 1708 р. 
будівництво не завершили. Наполовину 
недобудований і вже поруйнований ча-
сом, він стояв на території Фортеці ще у 
1726 р. То чи не рештки цього недобудо-
ваного храму, що зводився в один час із 
київським Вознесенським, знайшли ар-
хеологи в Батурині? Якщо це так, то по-
шук Троїцького собору залишається од-
ним із завдань археологічної експедиції. 

Документи свідчать, що у ХVІІІ ст. в 
Батурині існував дерев’яний Миколаїв-
ський храм. Він був гарної архітектури, з 
дубового лісу, і загинув у пожежі напри-
кінці ХVІІІ ст.

Наталія САЄНКО

Фортечні церкви Батурина 
XVII — XVIII століть

370-річчя Батуринської сотні

Ательє В. Е. Гольдфайна, Чернігів.
Текст на звороті фото: «Дорогой Ниночке на память в день нашей серебряной 

свадьбы 26 октября 1913 г. они же - крестно любящие ее мамы и папы.»

Селище Ріпки. Травень 1962 р. Урочиста шкільна лінійка. Світлина з родинного альбому 
моєї мами Лариси. Їй тоді було 14 років. Ірина Соломаха

Село  Деревини, Городнянський район. 1924 р. Пані з Чернігівщини. 1904 рік.
Олександр Соломаха, 

спільнота «Історія як вона є…»

Церква Миколи Угодника. Новгород-Сіверський. 
Фото початку 20 ст.
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Вірші і поет нерозривні, а якщо 
припуститися певної образності, то 
можна твердити, що твори і особа 
автора — тотожні. Отож, вважаю, 
що не буду надто претензійним, го-
ворячи про свої зустрічі з Олексан-
дром Ведміцьким, хоча в реально-
му житті таких зустрічей не було. 
Але я читав поезії, нариси, фейлето-
ни Олександра Ведміцького. Тому й 
стверджую: я зустрічався з їх авто-
ром. У Києві, Прилуках, навіть у да-
лекому Орську, де наяву ніколи не 
був. Отже — про зустрічі з Олексан-
дром Ведміцьким — Метеором, Ол. 
Метеорним...

Зустріч перша
Відбулася вона року 1959-го. 

Видавництво «Радянський пись-
менник» саме випустило збірник «Із 
поезії 20-х років». Понад чотириста 
сторінок цієї в жовтій цератовій об-
кладинці книги познайомили чита-
чів із шістдесят одним поетом, у пе-
реважній більшості невідомих ши-
рокому загалу. 

Закінчувався збірник біогра-
фічними довідками про авторів, 
звідки я й довідався, що Олександр 
Ведміцький - прилучанин. Це спо-
нукало до подальших пошуків, які й 
дозволили доповнити коротку опу-
бліковану довідку. 

Народився Олександр Мики-
тович Ведміцький 22 грудня 1894 
року в історично-побутовому райо-
ні Прилук Кустівцях у сім'ї пожеж-
ника. Вчився у вищій початковій 
школі, опісля якої закінчив дворіч-
ні курси, отримавши звання вчите-
ля. Працював за фахом 1913 року у 
земській школі Старої Тарнавщини 
Рудівської волості на Прилуччині.

1914 року Олександр Ведміць-
кий став слухачем Полтавського 
учительського інституту. Закінчив-
ши його 1918 року з дипломом учи-
теля української мови і літератури, 
завідував школою у селі Городище 
Пирятинського району. Переїхав до 
Прилук, де спершу був інспектором 
соціального виховання в окружно-
му відділі освіти, а згодом учите-
лював у третій залізничній школі. 
Водночас виступав у пресі під сво-
їм прізвищем та під псевдонімами 
Ол. Метеорний, Метеор-не-Метеор, 
Око-Метеор. Випустив кілька кни-
жок, зокрема «Під загравами по-
встань» (Прилуки, 1923), «Шумить 
тополя» (Харків, 1927), «Покоси» 
(1929), «Вугіль» (1931).

Про те, що ще в Прилуках Олек-
сандр Ведміцький очолював відділ 
селянських письменників «Плуг», 
був членом редколегії одноймен-
ного журналу, у якому керував від-
ділом поезії, друкувався в журналі 
«Плужанин», книжка «Із поезії 20-х 
років» не згадувала. Як і про те, що 
вчився в аспірантурі при Харків-
ському науково-дослідному інститу-
ті літератури (1930 - 1932 рр.), пра-
цював у цьому інституті старшим 
викладачем, доцентом. 1938 року 
при Ленінградському педагогічно-
му інституті імені Герцена захис-
тив кандидатську дисертацію «Твор-
чість Тараса Григоровича Шевчен-
ка після заслання». Згодом очолив 
кафедру російської літератури в 
Ставропольському педагогічному 
інституті.

Зустріч друга
Пошуки творів О. Ведміцького, 

адже до згаданого збірника було 
включено всього п'ять віршів, при-
вели мене до публічної бібліотеки 
Академії наук України в Києві. Там 
погортав три його перші книжечки. 
Дванадцятисторінкова брошурка 

«Новий рік» виявилася картиною-
інсценівкою і попередньо друку-
валася 1923 року в газеті «Правда 
Прилуччини». Виходить, О. Ведміць-
кому не чужа була й драматургія.

Збірка «З ліхтарем по селах» 
складена з малих фейлетонів, що 
також друкувалися в «Правді При-
луччини» протягом 1923 – 1925 ро-
ків. І, нарешті, згадана в біографіч-
ній довідці поетична збірка «Під за-
гравами повстань». Відразу ж слід 
уточнити: називалася вона 
трохи не так – «Під заграво по-
встань». Це вже упорядники 
видання 1959 року трансфор-
мували назву на сучасний лад. 
І виправили таким чином не 
просто нібито помилку, оскіль-
ки тогочасні словники україн-
ської мови не фіксували сло-
ва «заграво», а й дещо переі-
накшили смисл заголовка. Під 
загравами — то звичайнісінь-
ка констатація, а під заграво 
- своєрідний заклик. Тобто ав-
тор не просто фіксував місцез-
находження своєї музи, а кли-
кав її, вказуючи напрям руху. 
Кажу, кликав, а не кликали, 
хоча, мабуть, треба б було по-
слуговуватися формою множи-
ни, бо книжка — плід колектив-
ної творчості. До неї увійшли 
вірші не лише О. Ведміцько-
го, а й Василя Станка та Євге-
на Хоменка. Але загальна на-
зва явно асоціюється з поезіями 
першого. Його розділ у колектив-
ній збірці називається «Метеори», 
що, певна річ, значно ближче до за-
грав, ніж Хоменкові «Хвилі дум і на-
строїв» чи Станкове «Пахучими по-
лями».

Так, Олександр Ведміцький був 
у вирі тогочасного життя, так, він 
щиро вітав перетворення, що поча-
лися після 1917 року. І не його вина, 
не вина тисяч чесних людей, які по-
вірили, ніби «світле майбутнє» мож-
на збудувати за допомогою експро-
пріацій, утиском одних на користь 
інших. Надто яскравими були об-
гортки в революційних лозунгів.

Зрештою, оспівування добра, 
як би воно не називалося - кому-
ною чи просто заможним життям - 
річ цілком природна. Погано було 
те, що людям настирливо втовкма-
чувалося у свідомість хибне уявлен-
ня, нібито причина всіх негараздів у 
богові, якого неодмінно слід скину-
ти з неба, у капіталові, який треба 
неодмінно відібрати в багатих і по-
ділити між бідними.

Але у поезії О. Ведміцького, як 
і в будь-якій справжній поезії, біль-
ше вартостей загальнолюдських, 
безперечних. Починаючи з вірша 
«Метеори». Освітлювати шлях ін-
шим, не шкодуючи себе (як відомо, 
метеори згорають, не долетівши до 
землі) - благородно.

Не міг тогочасний поет оминути 
і теми інтернаціоналізму. Ось як він 
інтерпретується у вірші «На день ро-
ковин Т. Г. Шевченка»:
Шевченко... Маркс...
Надійний Ленін —
Все бачу вас.
Вита ваш дух...

Не згадати новоявлених «богів», 
звісно, тоді було не можна, але по-
руч з ними стоїть наш геній. Саме 
поруч, а не нижче.

До речі, у Чернігівському істо-
ричному музеї імені Василя Тарнов-
ського якось мені потрапив на очі 
мандат делегата другого Всеукра-
їнського з'їзду комітетів незамож-
них селян Кузьми Бороди із села 
Голінка Бахмацького району. Над 
текстом «Інтернаціоналу» на ньому 
також зображено Леніна, Шевчен-

ка і Маркса. То вже згодом Велико-
го Кобзаря прибрали з найпочесні-
ших місць. Ведміцький же з роками 
цікавився українським генієм усе 
більше й більше.

Зустріч третя
Відбулася вона у Прилуках року 

1968-го під час мого знайомства 
з публікаціями перших творів Вед-
міцького на сторінках місцевої га-

зети. «Правда Прилуччини» не лише 
розкрила витоки творчості знако-
вого земляка, а й увела в літератур-
не життя приудайського міста два-
дцятих років минулого століття. Ось, 
наприклад, замітка «Літстудія», опу-
блікована в цій газеті 12 січня 1923 
року: 

«16 грудня відбулося організа-
ційне зібрання членів літстудії при 
робітничому клубі. Тимчасово сту-
дія буде працювати в помешканні 7 
трудшколи. Літературні вечори про-
водитимуться в суботу через тиж-
день. Обрано керуючий центр студії 
в складі 5 осіб: Гончар М., Ведміць-
кий Ол., Скрипченко Ів., Хоменко Єв. 
і Колодуб В.».

Повідомила газета і про вечір 
поезії, організований «ініціативною 
групою місцевих українських пое-
тів». Вечір відбувся у будинку про-
леткульту. Вірші читали уже знайо-
мі нам Ол. Метеорний (Ведміцький), 
Єв. Зневір'я (Хоменко) і Вас. Гук 
(Станко). Автор кореспонденції най-
вище оцінює вірші саме Ведміцько-
го: «Метеорний - поет... неугавного 
шукання». Його вірші – «се якась ін-
телектуальна лірика. Образи оригі-
нальні й елегантні, форма не трафа-
ретна».

«Правда Прилуччини» протя-
гом 1923 року більше тридцяти ра-
зів публікувала О. Ведміцького - і 
під власним прізвищем, і під псев-
донімами Ол. Метеорний, Метеор, 
Метеор-не-Метеор, Око-Метеор.

У Прилуках я тоді познайомився 
із краєзнавцем Олексієм Олексійо-
вичем Івахненком, який до тридця-
тих років минулого століття підтри-
мував контакти з О. Ведміцьким, 
зберігав листи від нього, моногра-
фію «Т. Шевченко в Оренбургской 
ссылке» з дарчим написом авто-
ра. Та хотілося знайти когось, хто 
знав би Олександра Микитовича в 
останні роки його життя. Вирішив 
надіслати листа в Орськ.

Зустріч четверта
Відповідь отримав од старшо-

го викладача кафедри літератури 
місцевого педінституту, у якому від 
1950-го до кінця життя працював 

О. Ведміцький, добродійки Шеши-
ної (на жаль, вона не вказала на-
віть своїх ініціалів). У її короткому 
спогаді зокрема сказано, що Олек-
сандр Микитович ніколи не нама-
гався читати лекції ефектно, аби 
подобатися студентам. Але кожен 
його виступ перед аудиторією був 
змістовним, насиченим життєвими 
прикладами. Студенти любовно го-
ворили про свого викладача: «Наш 
Ведміцький схожий на всі образи 

фольклору!» (О. Ведміцький вів 
курс фольклору і методики літе-
ратури).

Лекції О. Ведміцький чи-
тав і на курсах удосконален-
ня вчителів, що особливо 
запам'яталося молодій на той 
час викладачці Шешиній. Не-
забутнє враження справив на 
неї Олександр Микитович сво-
їм розважливим характером. 
Він «не відзначався балакучіс-
тю, неврівноваженістю і нага-
дував мені Івана Олександро-
вича Гончарова — цензора, 
якому, завдяки своїй напускній 
індиферентності, вдалося бага-
то зробити для врятування ба-
гатьох кращих творів російської 
літератури.

Завідуючи кафедрою лі-
тератури, Олександр Микито-
вич без галасу, спокійно робив 
свою справу, часто вносячи у 
стосунки між товаришими при-

хований гумор. Він робив ділові за-
уваження колегам, був тактовним 
з учителями шкіл як методист, умів 
вчасно застерегти від можливих 
помилок», писала Шешина.

Датою смерті Олександра Ми-
китовича вважається 18 жовтня 
1961 року. Та прилучанка Ніна Івах-
ненко, яка кілька десятиліть про-
довжувала справу свого батька, 
чітко пам'ятала, що в листі дружи-
ни Олександра Микитовича, якого 
та надіслала Ніні Олексіївні, стоїть 
інша дата - 10 жовтня. Саме Ніна 
Олексіївна познайомила мене з 
місцем народження О. Ведміцького 
та з його родичами.

Зустріч п'ята
Вона відбулася темного грудне-

вого вечора більше двох десятиліть 
тому. Тоді невістка брата О. М. Вед-
міцького Антона Ніна Петрівна Вед-
міцька надала мені фото Олексан-
дра Микитовича, зроблене в Прилу-
ках 1917-го року (його ми репроду-
куємо) і видану «Плужанином» 1927 
року у Харкові збірку поезій «Шумить 
тополя». На її титульній сторінці зро-
блений рукою автора 25 квітня 1927 
року дарчий напис братові Антону.

Книжка кишенькового формату 
складається з 26 віршів та вінка со-
нетів «На межі». Останнє свідчить,

що наш земляк філігранно во-
лодів поетичною технікою, адже за 
творення вінків сонетів наважу-
ються братись далеко не всі навіть 
досвідчені поети. Незважаючи на 
природну переоцінку цінностей, що 
відбулася в нашій свідомості, зна-
чна частина сонетів О. Ведміцько-
го цілком витримала випробування 
часом. Ось один з них:

Хто в буйний вир захоплено пірнув,
Одбивсь, розтав у кожній краплі 

сплаву
І знов з'являється із твердістю 

металу —
Той джерело шукань в собі відчув.

Шумить воно і котить дивний гул,
Веселкою несе блакитну славу,
І навкруги чуткі струмки послало
Дзюрчать про став і сонячну сагу.

Дзвеніть і линьте, мчіться в сині далі,

Хоч за горбом зустріне перемет.
Ген бовваніє, вабить нас намет

І золотом кричать нові скрижалі:
Він рух несе, він радість з України:
Зміг обриси будов знайти в руїні!

Розповідь про Олександра Вед-
міцького була б неповною без згад-
ки про його літературознавчу діяль-
ність, яка, зрештою, стала для нього 
головною. Він був одним з найвідо-
міших шевченкознавців, що жили і 
працювали поза Україною. Крім сво-
єї кандидатської дисертації, Олек-
сандр Микитович видав згадану Ше-
шиною російськомовну книжку про 
заслання Великого Кобзаря. Він - ав-
тор статей «Т. Шевченко та критика», 
«Поема Тараса Шевченка «Марія», 
«Поема Тараса Шевченка «Неофіти», 
«Т. Шевченко на Аральському морі», 
«В Орській фортеці» та інших.

На цьому можна було б постави-
ти крапку. Але не давала спокою, му-
чила нерозгадана таїна: чому ще в 
тридцяті роки розлучившись з Укра-
їною, О. Ведміцький так і не прові-
дав батьківщини? Чому дисертацію 
з шевченківської тематики захищав 
не в Харкові чи Києві, а в Ленінгра-
ді? Чому, будучи фахівцем з україн-
ської літератури, виїхав до Росії, де 
довелося перекваліфіковуватися?

Про це я свого часу перегово-
рив із відомим дослідником життя 
і творчості українських письменни-
ків, діячів культури, краєзнавцем 
Петром Ротачем. Він, до речі, ав-
тор цікавої статті про О. Ведміцько-
го «Йому шуміли тополі України», що 
її видрукувала 27 січня 1976 року 
«Літературна Укарїна». І в тій стат-
ті, і в розмові Петро Петрович ви-
словив припущення, що виїзд Вед-
міцького з батьківщини - то втеча 
для порятунку. Надто важкі хмари 
нависали в тридцяті роки минулого 
століття над українською інтеліген-
цією. Тоталітаризм винищував цвіт 
нашої нації. Не витримавши без-
підставної вульгарної критики чи й 
прямих звинувачень, дехто ішов до-
бровільно з життя, інших позбавля-
ли життя за вироками (чи й без них), 
ув'язнювали на тривалі терміни. До 
останніх один із дослідників зараху-
вав і Олександра Ведміцького. Ні, 
Метеор, щоб зостатися на волі, зму-
шений був покинути батьківщину і 
продовжував служити їй звідти, де 
колись карався, мучився, але не ка-
явся Великий Кобзар.

Напередодні 125-річчя від дня 
народження Олександра Ведміць-
кого у будинку 141 по вулиці Шев-
ченка в Прилуках із внуком Анто-
на Ведміцького Борисом Іванови-
чем Ведміцьким зустрівся місцевий 
краєзнавець, редактор культуроло-
гічного часопису «Прилуки. Форте-
ця» Ігор Павлюченко. Це в цьому ча-
сописі у липні 2007 року було опри-
люднене нагадування: «Роблячи 
своє життя розумним та осмисле-
ним, підпорядковуючи його великій 
меті, заповнюючи його самовідда-
ною працею на благо людства, при-
свячуючи його іншим людям, люди-
на сама збільшує значущість влас-
ного життя».

 
Олександр ОЛІЙНИК

Чернігів

Метеор: від Прилук до Орська
22 грудня - 125 років з дня народження Олександра Ведміцького
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Українські сатира й гумор

Ми повинні дякувати долі за...
За чоловіка, який хропе ночами: значить, він не у коханки.
За сина, який безперервно дивиться телевізор: значить, він не вешта-

ється вулицями.
За податки, які ви платите: значить, у вас є робота.
За посуд, який потрібно мити після вечірки: значить, у вас є друзі.
За одяг, який стає замалим: значить, у вас достатньо їжі.
За вашу тінь: значить, навколо вас багато сонячного світла.
За газон, який треба стригти, вікна, які треба мити, труби, які забиті: зна-

чить у вас є будинок.
За скарги на уряд: значити у вас є свобода слова.
За місце в самому кінці паркінгу: значить, ви ще здатні ходити, і мало того 

— у вас є машина.
За даму, яка страшенно кричить вам у вухо: значить ви ще здатні чути.
За гору прання: значить, вашій родині є ще що одягти.
За втому в кінці дня: значить, ви ще можете попрацювати на славу.
За будильник, який будить вас ні світ ні зоря: значить, ви ще живі!

10 жовтня 1889-го в селі Малі 
Канівці на Черкащині народився 
Михайло Опанасович Драй-Хмара.

Походив із козацької родини. 
Навчався в колегії Павла Галага-
на в Києві, історико-філологічному 
факультеті Київського університе-
ту. Під час тривалого закордонно-
го відрядження вивчав фонди бі-
бліотек та архівів Львова, Будапе-
шта, Загреба, Белграда, Бухареста 
– студіював слов’янські мови, а за 
розвідку про хорватського поета А. 
Качача-Міошича удостоєний золо-
тої медалі університету. 

У 1915-1917 роках як профе-
сорський стипендіат вивчав сла-
вістику в Петербурзькому універ-
ситеті. Саме там, у розпал Першої 
світової війни, Ми-
хайло Драй, прізви-
ще якого навівало 
паралелі з німецьким 
«drei» (три), став Драй-
Хмарою. Відвідував 
лекції з української 
історії, брав участь 
у роботі об’єднання 
студентів-українців.

Після повернен-
ня в Україну (1917) – 
професор Кам’янець-
Подільського уні-
верситету, інституту 
народної освіти, Київ-
ського медичного ін-
ституту. В 1930-1933 
роках працював у На-
уково-дослідному ін-
ституті мовознавства 
при ВУАН.

Саме в Кам’янці почав писати 
вірші українською, друкувався в 
періодиці. Учасник літературного 
угрупування неокласиків. Разом 
із Максимом Рильським, Миколою 
Зеровим, Павлом Филиповичем, 
Освальдом Бургардтом становив, 
за власним же висловом, «гроно 
п’ятірне». Хоча й не відзначався 
великою поетичною продуктивніс-
тю чи участю в поточному літера-
турному житті.

 
«Чернігове, за смілого Мстислава
На Сівері ти голосно гримів,
Змагаючись із містом Ярослава,
Та гомін той заглух у млі віків.
Тепер уже не станеш ти до бою,
Не потечеш до литвина на брань:
Тяжить Могила Чорна над тобою?»

(Михайло Дра-Хмара, «Чернігів»)
 
Автор збірки «Проростень» 

(єдиної прижиттєвої, 1926), а та-
кож монографії «Леся Українка. 
Життя й творчість» (1926).

Захоплювався спортом. Знав 
19 мов, при чому англійську осво-
їв останьою. Перекладав на укра-
їнську Стефана Цвейга, Олексан-
дра Пушкіна, французьку поезію 
(Шарль Бодлер, Поль Верлен, Тео-
дор де Банвіль та інших).

«Вище середнього зросту, з яс-
ним волоссям і життєрадісним об-
личчям, з усмішкою білих зубів і за-
мріяними сірими очима, – опису-
вала зовнішність батька донька 
Оксана. – Акуратність була його ха-
рактеристичною рисою, – починаю-
чи від рукописів та добре впорядко-
ваної добірної бібліотеки й кінчаючи 
бездоганністю його одягу, – в усьо-
му відчувався артистичний смак».

В березні 1933-го заарешто-

ваний за звинуваченням у прина-
лежності до контрреволюційної 
організації, однак через два міся-
ці був відпущений за браком дока-
зів. Опальний професор не міг зна-
йти роботу чи щось надрукувати, а 
6 вересня 1935-го заарештований 
повторно. На допитах не зламався 
і нікого не оговори. Засуджений на 
5 років виправних таборів, до яких 
згодом долали ще 10 («участь в ан-
тирадянській організації та анти-
радянська агітація»).

Помер 19 січня 1939-го в конц-
таборі ГУЛАГу на Колимі. За офі-
ційною версією – від «ослаблення 
серцевої діяльності». Згідно ж спо-
гадів Михайла Добровольського, 
того дня їх бригада працювала на 
дорозі, коли до них наблизилося 
легкове авто з трьома сп’янілими 
управлінцями: «Конвой вишикував 
шеренгою бригаду із сорока дохо-
дяг… Один із трьох повільно витяг 
маузер із дерев’яної кобури і, підій-
шовши за кілька кроків до першого 
в’язня, – трах, до п’ятого – трах… 

Ми з Драєм стояли аж у четверто-
му десятку поряд, а з другого боку 
стояв київський студент Володя, 
з чиїм батьком Драй колись дру-
жив у Кам’янці. Отож, коли поча-

ли нізащо розстрі-
лювати щоп’ятого, 
Драй умить обра-
хував, що під кулю 
потрапить саме 
студент Володя… 
Щойно кат набли-
зився до чергової 
п’ятірки, до Володі, 
як Драй рвучко від-
штовхнув студента 
і став на його міс-
це зі словами: «Не 
чіпай, кате, молоде 
життя, бери моє»… 
З цими словами він 
плюнув прибульце-
ві між очі… Все від-
булося блискавич-
но… Тієї ж миті кат 

упритул випустив у груди Драя ре-
шту набоїв…».

Реабілітований у 1989-му.
Дружину Ніну Петрівну з малоліт-

ньою дочкою вислано в Башкирію, 
звідки вона перебралася на Захід.

 
«Поки не вмру, не перестану
Тебе шукати на землі
І серце зоряного лану,
Де Твої плинуть кораблі.
Засклеплена в глухій яскині
Моя бунтується душа –
О, де те небо, де те синє,
Що смертний біль її втіша?
Дихання в неї, як в дитинстві,
Що в землю з ненькою лягло,
І не цурайсь мене – я син твій –
І пригорни моє чоло».

(Михайло Драй-Хмара, 
«Поки не вмру, не перестану…»)
 
 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам'яті

Чернігів

Книжки англійської пись-
менниці Агати Крісті (1890 
— 1976) перекладені на 103 
мови і видані тиражем більше 
2 мільярдів. Ця жінка є одні-
єю із найбільш публікованих 
письменниць за всю історію. 
Ось деякі афоризми — висло-
ви самої письменниці і героїв 
її творів. 

Життя є не настільки довгим, 
щоб нудьгувати…

Тільки в ті моменти, коли ви бачите людей смішними, 
ви насправді розумієте, як сильно їх любите.

Розумна людина тримає свої думки при собі.
Щасливі люди не добиваються успіху: вони настіль-

ки узгоджені із самим собою, що їх просто ніщо інше не 
цікавить.

Дійсно важливі моменти в своєму житті помічаєш 
надто пізно.

Будь-яка жінка здатна обманути чоловіка, якщо 
вона цього бажає і якщо він в неї закоханий.

Ніколи не робіть самі те, що можуть за вас зроби-
ти інші.

Коли мова йде про великі гроші, бажано нікому не 
довіряти.

Розмови придумали для того, щоб заважати людям 
думати.

Найкращий детектив – випадок.
Життя під час подорожі – це мрія в чистому вигляді.
Трохи лихослів’я надає життю пікантної гостроти.
У дев’яноста дев’яти випадках жінки поводяться як 

дурепи, але на сотий виявляються хитрішими, ніж чо-
ловіки.

Жінки нечасто помиляються у своїх судженнях одна 
про одну.

Ніщо так не обтяжує, як відданість.
Незаперечна логіка притаманна маніякові.
Висока репутація – найкраща характеристика для 

шахрая!
Факт, що будильник не продзвенів, змінив не одну 

людську долю.
Зло, зроблене людиною, часто переживає її саму.
Якщо намагатись оживити минуле, то в кінці кінців 

воно постане у спотвореному вигляді.
Якщо вашим мріям не судилось здійснитись, наба-

гато краще вчасно визнати це і рухатись далі, замість 
того, щоб зосереджуватись на розбитих сподіваннях та 
надіях.

Завжди май в кишені гривні на 
маршрутку.

Роби вигляд у трамваї, що отой 
бугай на гальорці — це твій охоро-
нець, щоб не втрачати пафосу.

Пам’ятай про відсутність недо-
торканості.

Намагайся красти хоча б із сі-
мейного бюджету, якщо не можеш з 
державного!

З втратою депутатського манда-
ту життя деяких депутатів втрачає 
сенс, і вони місяцями не виходять зі 
свого палацу.

Аби уникнути стресу, називай 
хатніх тварин прізвищами своїх ко-
лишніх помічників.

Назви свою дачу Брюсселем та 
організуй туди щомісячні робочі ві-
зити.

Аби не втрачати форму, бери 
участь в бійках на дискотеках.

Повісь у вітальні найбільшу лю-
стру, яка є в магазинах. Бажано, 
щоб стеля була у формі купола, як у 
Раді.

Двічі на тиждень проїжджай 
кілька кілометрів на пожежній ма-
шині з мигалками: так легше подо-
лати колишню залежність від спец-

сигналів.
Офіційно проголоси тещу опози-

цією. Сімейні сварки набудуть обри-
сів запеклої політичної боротьби.

Заплати тестю кілька тисяч до-
ларів за перехід на свій бік.

Лобіюй перефарбування і ре-
монт ліфта у під’їзді, а потім розпи-
люй бюджет.

Обідати виїжджай у сільську за-
бігайлівку за межами Києва: там 
теж є страви в межах 10 гривень, як 
і в депутатській їдальні.

Після втрати мандату почни нову 
кар’єру: балотуйся на виборах голо-
ви батьківського комітету початко-
вої школи.

Пропускай засідання батьків-
ського комітету.

Якщо дружина зрадила тебе, мо-
жеш офіційно обзивати її «тушкою».

Втрата мандату означає, що те-
пер ти не можеш збрехати дружині, 
що ночуватимеш у сесійній залі.

Нестримне бажання проголосу-
вати, коли бачиш регулювальника 
на дорозі, пропаде не скоро.

У поході на всі намети вішай та-
блички «Приймальня народного де-
путата».

Правила життя колишнього 
депутата уже без мандата

Стояв паркан як паркан. Висо-
кий, довгий, щойно пофарбований. 
Якось а ньому з'явився виведений 
невпевненою рукою напис:

«Наталочко, я довго мовчав, але 
тепер зізнаюся: я кохаю тебе. А ти? 
Твій Андрій».

Не минуло й години, як нижче 
було дописано:

«Розумні люди, на парканах не 
пишуть! Двірник Б.»

Йому заперечив якийсь перехо-
жий: «А якщо бракує паперу і пошта 
погано працює? Р.К.В.»

Згодом питання було поставле-
но руба: «Цікаво, куди давиться мілі-
ція? Пенсіонер-революціонерка У.»

«Міліція дивиться, куди треба! 
Дільничний А.»

Свою підтримку висловив і во-
дій приватного автобуса гр. З.: «Три-
майся, друже, правої сторони ! Ох, ці 
жінки! Сам був закоханий. Ще в дит-
садку»

Під цим червоною фарбою пала-
ли гнівні слова: «Ще молоко на губах 
не обсохло, а воно вже закохало-
ся! Ганьба демократам! Більшовик 
з 1899 р.»

«Воно й видно! Вуха стирчать! 
Демократ Ч.»

«Заздрю тобі, Андрійку! А я ще 
досі нікого не покохала... Другоклас-
ниця З.»

«Викиньте дурниці з голови! Тре-
ба вчитися, вчитися і ще раз вчити-
ся, – як казав мій сусіда по парті і 
партії. Б. – слухач курсів довгожи-

телів»
«Вік учись, а дурнем помреш! Ве-

теран 6-А класу Жора Т.»
«У всьому винна школа! Д. бать-

ко»
«Навпаки, це вина батьків! Ди-

ректор школи № 13»
«Краще порадьте хлопцю, як 

йому бути! Бабуня К.»
«Хай напише до газети, там все 

знають і порадять. 
Кіоскерка Н.»
«Сама досі не закохана і не одру-

жена, бо всім давала поради. Жур-
налістка X.»

«Краще звернутися до екстра-
сенсів і провидців. Лікар Т.»

«Дякую, колего! Хай звертається 
до мене з 8 до 21 год. Оплата за до-
мовленістю Провидець Кошмаров-
ський.»

«Дивно, чому мовчить Наталка! 
Чи її не цікавить громадська думка? 
Слюсар-сантехнік Водяний.»

«Се ля ві – таке життя, це по-
нашому. Викладач курсів французь-
кої мови. Мій контактний телефон 
22-33-44»

«Цікаво, з якого він класу? Треба 
звірити почерк. Керівник 5-го кла-
су Д.»

***
Протягом двох днів від Наталки 

не було жодної відповіді, а на третій 
нарешті з’явилася:

«Андрійку! Я також тебе кохаю! 
Вибач, що мовчала 58 років. Не твоя 
– Наталя Панасівна.»

Ігор СІЧОВИК 

Андрій + Наталка = ?

Говорить королева детективу Агата Крісті

Поет, літературознавець 
Михайло Драй-Хмара

 Пам`ятна зустріч відомих харківських і київських письменників. 
Київ, 1923 р. Михайло Драй-Хмара — 

третій зліва у верхньому ряду.
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У світі цікавого

Видаляємо накип у чайнику. Простий спосіб по-
збутися накипу за одну ніч — лимонна кислота. Її потрібно до-
дати у воду з розрахунку — столова ложка порошку на літр 
води, прокип'ятити, залишити на ніч, а вранці вимити чайник, 
видаливши залишки накипу зубною щіткою. Якщо накип осо-
бливо давній і твердий, можна просто насипати на дно ли-
монної кислоти, додати столову ложку води, закрити чайник 
і залишити до ранку. Після цього його потрібно промити і дві-
чі прокип'ятити в ньому чисту воду (обов'язково зливайте!).

Де стара добра зеленка — там вічна проблема за-
бруднених пальців. Але за допомогою лимона можна очисти-
ти їх швидко. Потрібно змішати спирт з лимонним соком, змо-
чити в розчині ватний тампон і гарненько протерти пальці, 
після чого вимити руки з милом.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Не піду до психолога, 
тому що цей шарлатан зно-
ву скаже, що відповідаль-
ність за моє життя лежить 
тільки на мені.

 Якщо хочеш пізнати 
людину, не слухай, що про 
неї говорять інші, послу-
хай, що вона говорить про 
інших.

 Хороше виховання 
– це здатність переносити 
погане виховання інших.

 Якщо людина талано-
вита, то у всьому, з дурнями 
те ж саме. 

Було колись...
Йоганн Себастьян Бах 

за життя був настільки не-
дооцінений, що було вида-
но менше десяти його тво-
рів. Одним з улюблених за-
нять Баха було відвідування 
будь- якої глухої церкви, пе-
реодягнувшись в біднень-
кого шкільного вчителя. Він 
питав дозволу зіграти на 
органі у церковного орга-
ніста, і, отримавши таке сі-
дав за інструмент Присут-
ніх вражала міць і пишність 
його гри, і деякі, вважаю-
чи, що звичайна людина на-
стільки прекрасно грати не 
може, тікали з переляку. 
Вони думали, що це грає пе-
реодягнений диявол.

Антоніо Вівальді міг і не 
стати великим композито-
ром. У віці 15 років він при-
йняв сан священика, але 
пристрасна захопленість 
музикою так і не дала йому 
стати повноцінним священ-
нослужителем: він постій-
но тікав до ризниці під час 
служби, щоб записати ме-
лодію, що прийшла в голову.

Куточок 
гумору

Поступився місцем ба-
бусі в автобусі, а у відпо-
відь: «О, хоч одне «чмо» 
встало.»

☺ ☺ ☺
У магазині:
— Вибачте, але ви мені 

не дали здачу.
— Вибачаю.

☺ ☺ ☺
Студентку запитують:
— Яка різниця між де-

каном, студентом і трамва-
єм?

— Між деканом і сту-
дентом — жодної. А під 
трамваєм я не була.

☺ ☺ ☺
«Приходжу додому ра-

ніше, а там незнайомий му-
жик, ну я його табуреткою 
по голові! Виявилося, що 
то електрик. Тепер вдома 
темно, а в камері мені дали 
прізвисько «Вимикач».

☺ ☺ ☺
Телефонний дзвінок з 

ЖЕКу: «У вас унітаз не заби-
тий? Ні. Добре. До вас за-
раз прийдуть у туалет троє 
сусідів.»

 В середньому коти сплять до 14 
годин на добу, вночі ж вони активні. Вся 
справа в тому, що в дикій природі вони ночами по-
люють. Тигри і леви теж сплять довго.

 Дельфіни сплять так, що одна половина їх мозку 
спить, інша ж залишається активною.

 Корови і коні сплять стоячи.
 Жирафи можуть не спати тижнями.
 Африканські бабуїни сплять на верхівках дерев нака-

рячки, коли ховаються від хижаків.
 Альбатрос спить під час польоту.

ся 
чами по-

Корисні порадиКорисні поради

Як готуються 
до Нового року у свiтi
У більшості країн Західної Європи, а також Америки осно-

вною релігією є християнство, конкретніше — католицизм і про-
тестантство. Ці конфесії живуть за новим календарем, а, зна-
чить, Різдво Христове тут відзначають 25 грудня, якраз у пере-
дноворічні дні. Тому Новорічні свята в значній мірі зливаються 
з Різдвяними. 

Цього року ці свята в багатьох країнах мають екологічне за-
барвлення, настільки важливою стала проблема охорони до-
вкілля. 

Ялинку з пластикових каністр встановили в одному з естон-
ських міст. Ялинки не рубали, зате зібрали пластикові каністри і 
з них зробили інсталяцію у вигляді дерева. Зазвичай в такій тарі 
продають на заправках бензин, а після використання - викида-
ють. А так подарували їм друге життя, а також зберегли ялину. 

Ті, кому все ж подобається класичне Різдво, можуть відпра-
витися у Ватикан. Перед резиденцією Папи Римського встано-
вили 26-метрову ялинку, а поруч з нею і святковий вертеп. Ком-
позиція відображає народження Ісуса Христа в яслах. І ялинка, 
і вертеп простоять до 12 січня.

У Сполучених Штатах Америки ілюмінації на різдвяних дере-
вах вже вмикають, зокрема у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку, 
у Вашингтоні поряд з Конгресом. А на галявині Білого дому на 
традиційній ялинці вогні запалили президент Дональд Трамп і 
його дружина Меланія. Традиція взяла свій початок у 1923 році 
і відтоді її жодного разу не порушували.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Неправильно Правильно
Купля-продажа Купівля-продаж

Купляти товар Купувати товар

Ладять між собою Живуть у згоді (злагоді)

Легкий на підйом Моторний, повороткий

Лекція по хімії Лекція з хімії

Лишній раз Зайвий раз

Цікаві весільні звичаї

Ритуал плачу у народу Туджі, Китай. Тут почи-
нають готуватися до весілля ще за 30 днів. Наре-
чена проводить близько години кожного дня, пла-
чучи. Але це сльози не смутку чи горя, а радості та 
любові. Через 10 днів до нареченої приєднується 
мати, а ще через 10 – бабуся. 

Традиція поцілунків у Швеції. Під час святку-
вання наречений під будь-яким приводом зникає з 
зали, а в цей час неодружені юнаки можуть цілува-
ти наречену. Те саме стосується і нареченого, якого 
цілують незаміжні дівчата.

Перенесення нареченої на руках, країни Єв-
ропи. Обряд бере початок з часів Середньовіччя. 
Вважається, що молода дружина дуже вразлива 
до впливу злих духів через ступні ніг, тому чолові-
ка має пронести її на руках через поріг свого дому. 

Обряд викрадення нареченої, Киргизстан. 
Чоловік викрадає дівчину, хитрістю або силою за 
допомогою родичів. Вони відвозять її до родини чо-
ловіка додому, де тримають у кімнаті, допоки жінки 
з цієї родини не вмовлять дівчину вдягти шарф за-
міжньої жінки на знак прийняття своєї долі.

Грошовий танець у Польщі. Під час святкуван-
ня гості-чоловіки платять гроші, аби потанцювати 
з нареченою, а іноді теж саме роблять гості-жінки, 
щоб потанцювати з нареченим. Гроші кладуться у 
фартух, а потім наречені забирають їх до свого но-
вого сімейного бюджету.

Українські спортсмени
 в Книзі рекордів 

Гіннеса
Сергій Бубка, наш багаторазовий 

чемпіон і рекордсмен світу зі стрибків з 
жердиною, занесений в Книгу рекордів 
Гіннеса як володар найбільшої кількості 
світових досягнень. Він встановив 35 сві-
тових рекордів. А його рекорд 6 м 14 см 
у відкритому секторі досі ніхто не побив. 
Результат 6 м 15см в закритих примі-
щеннях побив француз Лавіллені тільки 
в 2014 році — через 21 рік після Бубки. 
Саме українець першим в історії стриб-
ків з жердиною подолав 6-метрову висо-
ту. Цікаво, що українцеві не щастило на 
Олімпіадах. Там він виступав 4 рази і тіль-
ки один раз здобув золото.

А от українська гімнастка Лариса Ла-
тиніна виступала на Олімпійських іграх 
блискуче. Спортсменка з Херсона є во-
лодаркою найбільшої кількості олімпій-
ських нагород серед жінок. Лариса здо-
була перемогу на Олімпіадах 14 разів! 

Неймовірні рекорди 
українців

Мирослав Федорчак, лежачи, зігнув-
ся і випростався на одній руці 780 разів.

Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1 
022 кг.

Микола Куценко пройшов 42 кіломе-
три, жонглюючи м'ячем.

Тарас Корніюк виконав 1 303 підйо-
ми переворотом на перекладині. Це три-
вало 3 години 15 секунд, без відпочинку!

Сергій Найдич без перерви рухав-
ся на віндсерфінгу ( спортивна дошка на 
воді) 71 годину 30 хвилин.

Павло Рєзвой на звичайному човні за 
61 добу перетнув Атлантичний океан. Він 
зробив це у віці 65 років! І став не тіль-
ки найстаршою людиною, яка здійснила 
таку подорож, але і найшвидшим!

Оптимісти живуть довше, 
ніж песимісти, та й життя 
оптимістів якісніше. Хоч стре-
сів і неприємностей їм випа-
дає стільки ж, просто все це 
не робить на них такої згуб-
ної дії.

Взагалі то, завдяки стре-
су ми вчимося справлятися 
з проблемами. Але важливо 
виробити систему профілак-
тики, щоб знизити руйнівну 
силу стресу.

Почни із ранкової за-
рядки. Тіло повинно звикну-
ти до того, що ти приділяєш 
йому увагу. Мозок засвоїть, 
що ти займаєшся собою і сам 
собі не байдужий.

Вироби звичку пра-
вильно дихати. Роби що-
дня дихальну гімнастику. На-
вчившись концентруватися 
на своєму диханні, ти при не-
обхідності зможеш протистоя-
ти стресу.

Роби гімнастику для 
обличчя. Вся гамма емоцій 
будується на кількох масках 
— здивування, страх, злість, 
відраза, сум і радість. Роби 
ці гримаси перед дзерка-
лом, особливо, коли пере-
живаєш складну ситуацію. 
Замість того щоб її «обслуго-
вувати», розповідати, який 
ти нещасний, стань перед 
дзеркалом і зобрази щось 
на обличчі: «Як я виглядаю, 
коли злюся? А коли радію? А 

коли відчуваю огиду? »
Тримай поставу! Су-

туляться тривожні і невпев-
нені в собі люди. Керуй цим! 
Це теж профілактика стресу: 
адже коли голова втягнута 
і очі дивляться в землю, на-
вколишні підсвідомо бачать, 
що ти напружений і стривоже-
ний. Вони вже не вступають в 
контакт, не пропонують допо-
моги — відкидають тебе, і тобі 
стає ще більш тривожно. Коли 
ж рівно тримаєш спину, відчу-
ваєш себе сильніше

Стеж за голосом. Як і 
посмішка, це індикатор твого 
настрою. І їм потрібно вміти 
управляти. Записуй свій голос 
у спокійному, а потім в три-
вожному стані і вчися керува-
ти своїми інтонаціями.

Роби приємні мікро-
паузи. Монотонна робота 
сприяє накопиченню напру-
ги і втоми. Будь-яку трива-
лу роботу необхідно перери-
вати. Піди в кафе з кимось 

на 15 хвилин, зроби зарядку, 
пройдися по парку, полий кві-
ти, послухай музику, розітри 
пальці, потилицю.

Оцінюй позитивно. Не-
можливо, щоб життя склада-
лося з одних успіхів або тільки 
поразок. Ми самі робимо ви-
бір, на чому фіксуватися. По-
разки запам'ятовуються кра-
ще, і ми частіше про них гово-
римо. Успіхи згадувати склад-
ніше — вони залишаються 
мовби за кадром. Навчися 
фокусувати свою увагу на 
приємних переживаннях з ми-
нулого. Не обов'язково, щоб 
хтось розділяв твої позитивні 
спогади, головне — сам часті-
ше згадуй про хороше.

Не бери на себе відпо-
відальності за всі непри-
ємності. Ти не єдиний, хто 
відповідає за прикру невдачу. 

Забувай погане. Колу-
пання в неприємностях тобі 
зовсім зайве. Просто минулі 
невдачі ретельно проаналі-
зуй, щоб подолати наслідки і 
запобігти новим. 

Аналізуй своє минуле 
безсторонньо, ніби збо-
ку. Це можливість без само-
бичування, конструктивно 
розв'язати проблеми. Відчуй 
себе гросмейстером, який 
аналізує хід за ходом програ-
ну партію. Наступного разу він 
не допустить промаху!

Як захиститися 
від поганого настрою


