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Триває передплата 
на 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 друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 

Оголошена передплата 
на нашу газету на ІІ півріччя

Оскільки більшість читачів газет традиційно оформ-
ляють передплату на півроку, радимо нашим читачам 
перевірити, на який термін у них оформлена передплата 
на «Світ-інфо». Якщо не повністю на рік, а на перше пів-
річчя, то вже зараз можна її продовжити на наступні мі-
сяці другого півріччя.

Отже, наш парламент, Верховна 
Рада України, нарешті прийняв надзви-
чайно важливий закон про введення 
ринку землі, тобто продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення (деякі 
землі, наприклад, під забудову, прода-
валися й раніше). Іншими словами, Рада 
нарешті зняла мораторій (тимчасову за-
борону) на продаж землі, що вводився 
кілька разів.

Пристрасті в суспільстві щодо цього 
в останні місяці вирували неабиякі. До-
балакувалися до того, що це «продаж» 
Вітчизни, України. Дивно було дивитися, 
як безапеляційно і категорично, зовсім 
не будучи фахівцями, люди висловлю-
валися за продаж землі або проти ньо-
го. Втім, дивно це тим, хто досі не розу-
міє, не бачить, наскільки продані і про-
дажні наші засоби інформації, і наскіль-
ки Інтернет є океаном словоблуддя.

Не встряючи в ці дискусії, варто 
звернути увагу, принаймні, на три оче-
видні речі.

Перше. Ринок землі існує в пере-
важній більшості країн. І годі вже то-
рочити, що наша країна якась особли-
ва. Цікаво, що тут сходяться,балакаючи 
про якусь «особливість» України, і край-
ні ліві, і крайні праві політсили. Ну,з лі-
вими ясно: ще 130 років тому їхній май-
бутній вождь заявив: «ми пойдьом сво-
їм путьом». І пішли… Людство – так, а на 
тій нашій колишній території – отак. Але 
й крайні праві торочать про якийсь наш 
«особливий» шлях, якісь «балто-чорно-
морські» союзи, наче не помічаючи, що 
в країнах цих союзів давно існує ринок 
землі.

Друге. Про ринок землі у нас в Укра-
їні балакали уже років з 15. І періодич-
но зупиняли його мораторіями. Але раз 
постійно це ставало на порядок денний, 
значить, це давно назрівало.

Третє. Головною причиною мора-
торіїв називали потребу попередньо 
ухвалити низку законів щодо ринку зем-
лі. Зокрема, впорядкувати нарешті зе-
мельне законодавство, облік землі, де 
у нас, м`яко кажучи, безлад. Утворення 
Земельного банку і таке інше. Але тоді 
просте запитання: чому ж ці такі потріб-

ні закони не ухвалювалися останні до-
брих півтора десятиліття, при кількох 
парламентах і президентах?

Ринок, з середини наступного 2021 
року, вводиться. Земля отримує власни-
ка. Правда, власники основної кількос-
ті землі, принаймні,сільгоспугідь, осо-
бливо ріллі, вже давно є. Це українські 
селяни, які набули цю землю після епо-
хальної земельної реформи 1999 року. 
За суттю, це була деколективізація, ска-
сування дикунської колективізації, че-
рез 70 років після її початку. Тоді кому-
но-тоталітарний режим СРСР перекрес-
лив один з головних своїх же лозунгів 
Жовтневого перевороту, яким задурма-
нили селянську Росію. Лозунг «Землю – 
селянам!»

На переломі 20-30-их років землю у 
селян було відібрано, і це був більш ніж 
економічний крок, це був політичний – 
зламати хребет селу і селянству. Це була 
прелюдія голодомору.

Починаючи від земельної реформи 
1999 року, землю, відібрану колись у 
селян у створювані колгоспи, людям по-
вернули. У вигляді паїв, по 2 чи більше 
гектари. В натурі 70-80-річна бабуся не 
була в змозі обробляти ці гектари. Тому 
землю, паї, здавали в оренду – сіль-
госппідприємствам, що змінили колгос-
пи, потім фермерам, а зараз все більше 
великим агрохолдингам. 

Селяни – наче і власники землі, але 
неповноцінні. Бо що то за власність, яку 
людина, власник не має права прода-

ти. І якраз введення ринку, можливос-
ті продати свою власність і стає карди-
нальною реформою.

Дуже гострий момент – питання 
продажу землі іноземцям. Уже зараз 
закон про ринок має тут певні застере-
ження. А загалом питання продажу зем-
лі іноземцям заплановано винести на 
всенародний референдум.

От тільки щодо цих референду-
мів… Начебто ж, повний прояв народо-
владдя, з̀ ясування «гласу народу». Але, 
на жаль, цей «глас» у нас легко форму-
ється тими ж продажними засобами 
інформації,насамперед телебаченням, 
яке, на відміну від землі у народу, давно 
у власності тих чи інших олігархів. Може, 
варто було б не гратися в «глас народу», а 
доручити рішення представникам народу? 
А який тут ще треба представник, як не го-
ловний орган представницької влади дер-
жави – парламент. Але ж і він обирається 
«формуванням і спрямуванням» того-та-
ки гласу народу,тобто настроїв виборців. 
І формується так,як і все інше. Якесь за-
мкнуте коло.

Нема надії і на громадянське сус-
пільство, в особі партій і громадських 
організацій. Вони у нас такі ж нещасні, 
як і багато що інше.

Зосталося лише тішити себе 
надіями на справжнє громадян-
ське суспільство,справжні засоби 
інформації,справжній,а не кимось «фор-
мований» голос народу.

Петро АНТОНЕНКО

Українська земля 
нарешті вийшла з карантину

Уряд України встановив уже тре-
тій термін карантину через світову епі-
демію захворювання на коронавірус. 
Спершу карантин у нас вводився з 12 
березня по 3 квітня, потім був продо-
вжений по 24 квітня, зараз продовже-
ний по 11 травня включно.

Цей вимушений захід вибиває з ко-
лії життя всього 40-мільйонного насе-
лення, б`є по економіці. Подібне і в ін-
ших країнах. Але оскільки європейські 
країни, навіть доволі постраждалі від 
епідемії, зараз швидко знімають ті чи 
інші карантинні обмеження, то оголосив 
про це і наш Кабмін.

Уже з 12 травня планується за-
вершення карантину саме в ниніш-
ньому форматі, зняття певних забо-
рон. Насамперед, очевидно, деяких 

дивовижних. Таких, як заборона лю-
дині виходити в парк, сквер, взагалі 
на природу. Це мотивувалося турбо-
тою про здоров̀ я, але тут навпаки – 
удар по здоров̀ ю. Очікується посла-
блення щодо такої ж дивної заборони 
виходити з дому всім людям, старше 
60-ти років.

Але все це при сприятливій течії епі-
демії. Що це означає? Карантин завер-
шиться, якщо в останні його 10 днів, у 
першу декаду травня, не буде значно-
го, більш як у 5%, росту частки виявлень 
хворих. 

Суттєвий момент. Мова не про абсо-
лютні цифри. Коли у нас тестували, пе-
ревіряли по 100 людей на день, виявля-
ли по 10 хворих,точніше – заражених. 
Останнім часом тестують по 3-5 тисяч 

щодня, відтак виявляють по 300-500 за-
ражених на день. Пропорція, в основно-
му, незмінна: зараженим виявляється 
кожен десятий з перевірених. Тобто 100 
з тисячі. І от якщо заражених і далі буде 
виявлятися десь стільки, по 100 чи не-
хай 105 на тисячу, оце і буде стабіліза-
ція епідемії.

Уряд, не чекаючи результатів обсте-
ження по 11 травня, уже 4 травня ухва-
лив продовжити карантин на четвертий 
термін: по 22 травня.  Правда, оскільки 
ситуація з новими захворюваннями ста-
білізувалася, з 11 травня карантин по-
слаблено, знято деякі заборони. Зокре-
ма,  можна виходити в парки, загалом 
на природу, працюватимуть деякі закла-
ди обслуговування. Відновлюється про-
даж промислових товарів. А от рух гро-
мадського транспорту, і у містах, і між-
обласний, поки не відновлюється, хоч 
цього чекають мільйони людей.

В тумані вірусу

Російські окупанти не припиняють 
обстріли на Донбасі

2 травня російські найманці 23 рази порушили режим при-
пинення вогню та поранили двох українських військових. Про-
тивник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими до-
мовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гра-
натометів, великокаліберних кулеметів.

3 травня збройні формування Російської Федерації обстрі-
ляли позиції підрозділів наших Об’єднаних сил. Троє україн-
ських військових отримали бойові травмування.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали 
наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гід-
ну відповідь. 

Посол України в Німеччині відмовився 
від участі в спільній з послом Росії церемонії

Посол Андрій Мельник відмовився від запрошення бургомі-
стра Берліна відзначити завершення Другої світової війни у Єв-
ропі в компанії послів РФ і Білорусі.

Бургомістр Міхаель Мюллер, разом з представниками Росії, 
України та Білорусі, хотів 2 травня покласти вінки на вшануван-
ня закінчення Другої світової війни в районі Берлін-Темпельхоф.

Мельник пояснив, що високо цінує запрошення. Проте йому 
довелося утриматися від участі. «Навіть у найстрашнішому кош-
марі я не можу уявити собі покладання вінків поруч з представ-
ником країни, яка вже більше шести років цинічно веде крово-
пролитну війну на сході України», сказав Мельник, попросивши 
мерію про розуміння.

Свобода преси: ми на 96 місці
Генеральна Асамблея ООН проголосила у 1993 році 3 трав-

ня Всесвітнім днем свободи преси.
З нагоди цього Міжнародна організація «Репортери без 

кордонів» опублікувала щорічну доповідь – Індекс свободи пре-
си. Вона аналізує стан свободи преси та інтернету у 180 країнах 
світу. Нині, відповідно цього звіту, Україна посідає 96 місце — 
це на шість позицій вище, ніж 2019-го.
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до Благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або ко-

штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими 
реквізитами: на картку «Приватбанку» на ім'я 
Ясенчука Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

 

Команда «Десна»: 60-річчя
17 квітня 1960 року було створено першу 

професійну футбольну команду Чернігівщини, 
названу спершу «Авангард». Невдовзі клуб отри-
мав свою сьогоднішню назву «Десна». 

До ювілею клубу готується книга про його іс-
торію. Ось уривок. «У цьому році чернігівська ко-
манда «Авангард» візьме участь у розіграші пер-
шості країни з футболу серед команд класу «Б». 
До її складу увійшли кращі футболісти області. 
Серед них – воротар В. Ломако, гравці В. Крав-
чинський, Ю. Школьніков, О. Фінкельберг і інші. 
Тренером команди призначений колишній гра-
вець київського «Динамо» Олександр Щанов. А 
ще найближчим часом у Чернігові почнеться ре-
конструкція і благоустрій міського стадіону».

17 квітня 1960 року команда провела пер-
ший офіційний матч, поступилася кіровоград-
ській «Зірці» на виізді – 0:3.

Вихованцями клубу і тими, хто загалом грав 
за нього, були багато відомих футболістів. Серед 
вихованців чернігівського футболу – Олег Куз-
нєцов, один з основних гравців київського «Ди-
намо» і збірної СРСР середини 80-х, переможець 
з клубом Кубка кубків Європи 1986 року. Також 
Андрій Ярмоленко, кращий футболіст України 
останнього 10-річчя, котрий потім багато років 
грав за «Динамо», а зараз виступає в Англійській 
прем`єр-лізі.

З нагоди ювілею в Чернігові пройшли уро-
чистості. Не масові, через карантин, але все ж 
ювілей відзначили. Гостями були провідні гравці 
«Динамо» і збірної СРСР середини 80-х – воло-
дар «Золотого м’яча» кращого футболіста Європи 
1986 року Ігор Бєланов, капітан «Динамо» Ана-
толій Дем’яненко.

 

Голови громад 
живуть небідно
Оприлюднено декларації про доходи поса-

довців за 2019 рік. Цікаві дані про зарплати, з 
різними доплатами (стаж, ранги) голів тих 7-ми 
об’єднаних територіальних громад області, що 
утворилися на базі райцентрів.

Найбільшу зарплату отримала голова Кули-
ківської ОТГ, тобто селищної ради, Наталія Халі-
мон – 410 тисяч 765 гривень, або 34230 на мі-
сяць. Правда, і ОТГ ця одна з найбільших в облас-
ті за територією. Більша Сновська, де в громаду 
об`єднався весь район. Але восени 2017-го в гро-
маду об’єднався і весь Куликівський район, за ви-
нятком села Смолянка, яке чомусь приєдналося 
до ближнього селища Олишівки Чернігівського 
району (ця маленька громада і має лише ці насе-
лені пункти).

Варвинською керує Валентина Саверська-
Лихошва. Зарплата за рік – 304 тисячі 291 грив-
ня, пенсія – 44222 гривні. 

Козелецька ОТГ – голова Олена Дмитренко. 
Власниця будинку у Часнівцях Козелецького ра-
йону, площа – 228 м.кв. Має земельну ділянку 
1800 м.кв. Річна зарплата – 387722 гривні. 

У Срібному голови немає давно, депутати 
звільнили. Керує секретар Ірина Мартинюк. Зар-
плата у селищній раді – 328 тисяч 587 гривень.

Талалаївська ОТГ – голова Юрій Величко. За-
робіток 293167 гривень. Плюс виплати за оренду.

Два голови ще не подали декларацій за 2019 
рік, час у них, за законом, ще є. Ось їх доходи за 
2018 рік. Навряд чи вони поменшали у 2019 році. 

Керівник Коропської ОТГ Віктор Журавель: 
зарплата 329852 гривні, пенсія 89887 гривень, 
соцвиплата 6020 гривень. Вказана також сана-
торна путівка за 6822 гривні, надана райуправ-
лінням соцзахисту. Дружина голови має 9 зе-
мельних ділянок у селі Лави Сосницького району 
загальною площею 12 гектарів.

Сосницький голова Андрій Портний: заробі-
ток – 259557 гривень, також готівка: 112 тисяч 
гривень у нього і 58 тисяч у дружини.

Лісівники прибрали ліс, 
але нащо люди так смітять?
Свято Весни та Праці - 1 Травня - ніжинські лісівни-

ки провели з користю. Дружнім колективом вони приби-
рали від сміття ліс вздовж річки Десна у Дроздівському 
лісництві. 

З весни 
і до глибокої 
осені тут мож-
на побачити 
сотні відпочи-
ваючих, та, на 
жаль, не всі 
вони лишають 
після себе по-
рядок. Плас-

тикові та скляні пляшки, пакети, відра, різноманітні упа-
ковки, старий одяг - від всього цього лісівники звільняли 
природу. За кілька годин було наповнено сміттям двад-
цять столітрових мішків!

Через необережність 
згоріло 70 гектарів лісу

Біля Кобижчі Бобровицького району 13 квітня, о 13 
годині 18 хвилин загорілися суха трава та самосійні де-
рева на площі 65 гектарів. Причина – необережне пово-
дження з вогнем дачника, повідомляє департамент ци-
вільного захисту облдержадміністрації.

— Житель Ки-
єва, який приїхав 
на свою дачу, став 
винуватцем масш-
табної пожежі. 
Знищено майже 70 
гектарів здорового 
лісу віком від 20 до 
30 років. Спільни-

ми зусиллями лісової охорони та співробітників Бобро-
вицького та Носівського відділів ДСНС (було задіяно 73 
чоловіки, шість пожежних авто, п’ять тракторів) вогонь 
приборкали. Те, що лишилося, буде відновлюватися не 
один десяток років, – каже Юлія Стрілець, прес-секретар 
ДП «Ніжинське лісове господарство».

Ліс самосійний, знаходиться за землях запасу. Лісів-
ники і пожежники боролись з вогнем, аби той не переки-
нувся на ліс Ніжинського господарства.

Як дізналися про вину дачника? Пожежа почалася від 
його двору.

А як ми дбаємо про природу?
На Ніжинщини за тиждень заги-

нуло майже 1000 бджолосімей.
Бджолярі з різних куточків України 

кілька тижнів фіксують масову заги-
бель бджолиних сімей. Пасічники зви-
нувачують місцевих аграрників, у тому 
числі фермерів, заявляють, що бджо-
ли масово отруїлися хімікатами, якими 
підживлюють посіви.

Спілка «Бджолярів Ніжинщини» на-
писала цей відкритий лист-звернення 
до голови Ніжинської РДА, до голів 
трьох ОТГ і керівників сільськогоспо-
дарських підприємств Ніжинського 
району. 

«Члени громадського об’єднання 
«Бджолярі Ніжинщини» благають Вас 
про допомогу в захисті бджіл від отру-
єння агрохімікатами та збереження 
екологічного благополуччя.

Просимо звернути увагу на ситу-
ацію яка склалася в Ніжинському ра-
йоні

Біда у родини бджолярів прийшла 
з початком весняно-польових робіт 
у аграрному секторі і передпосівною 
підготовкою землі, що здійснюєть-
ся виробниками продукції рослинни-
цтва. Використання ними високоток-
сичних, а часто і заборонених в Україні 
засобів захисту рослин та пестицидів, 
приводить до жахливих наслідків, які 
викликають масову загибель бджіл.

Вважаємо, що аграрії вчиняють 
злочин проти всього живого, але пер-
шою гине і сигналізує про небезпеку 
бджола. Якщо ви, аграрії, будете не-
хтувати вимогами чинного законодав-

ства, правилами розміщення агрохімі-
катів, не будете співпрацювати із ор-
ганами влади, пасічниками, не пові-
домлятимете, коли, як, чим і де будете 
обробляти поля, допускатимете трагіч-
ні наслідки та наноситимете нам еко-
номічні, матеріальні та моральні збит-
ки, то ми, «Бджолярі Ніжинщини», буде-
мо приймати більш радикальні міри!

Закликаємо всіх до порозуміння і 
співпраці.

Голова спілки «Бджолярі Ніжинщи-
ни» Балаш П. І.».

За один тиждень майже 1000 
бджолиних сімей вмерло на Ніжинщи-
ні, інформує Марина Волинець на сай-
ті «Нежатин».

Петро Балаш зазначив: «Фермери 
не попередили нас про обробку хімі-
катами своїх земель. Це при тому, що 
попередньо з ними велись розмови й 
вони погоджувались про співпрацю».

У Ніжині в мікрорайонах Круча 
та Мигалівка загинуло близько 200 
бджолосімей. В селі Яблуневе, де міс-
цевий фермер не попередив пасіч-
ників про обробіток поля, загинуло 
близько 150 бджолосімей. Притому, 
й обробляли з порушеннями: в ден-
ний час, коли температура була +18 та 
сильний вітер. 

Нині бджолосім’я коштує в серед-
ньому 2-3 тис. гривень, а ще ж буде 
не отримано меду із кожного вулика 
близько 50 кг, не отримається пропо-
ліс, молочко, перга та інші бджоло про-
дукти.

«Вкотре звертаємось до фер-
мерів з проханням попереджувати 
про обробку полів хімікатами за три 
доби. Пасічники ж, у свою чергу, ма-
ють зареєструвати пасіки, давайте 
об’єднуватись», зазначає Петро Ба-
лаш.

Загибель бджіл через порушення 
правил обробки полів хімікатами за-
реєстровано і ще в ряді районів об-
ласті.

Телеканал UA: Чернігів 20 
квітня представив прем’єру 
свого документального фільму 
«Ковбасна революція – хто з’їв 
моє м’ясо?»

Це четвертий документаль-
ний фільм виробництва кана-
лу. Його зняти до 30-річчя акцій 
протесту, що розпочалися в місті 
6 січня 1990 року. 

Кадри фільму, відзняті нині 
там же, на перехресті вулиць 
Рокоссовського та Доценка, 
відтворюють події, коли увече-
рі 6-го січня зіткнулись маши-
на «Волга» обкому компартії та 
«Жигулі» прапорщика льотного 
училища.

Паралізувався рух, люди по-
чали сходитися. Якимось чином 

відкрився багажник»Волги» і там 
виявились м’ясні делікатеси, які 
везли під Різдво для компартій-
них функціонерів. А в магазинах 
була порожнеча, люди і близько 
не бачили таких продуктів.

Розповідає режисер і автор 
сценарію фільму Іван Матвєєв. 

«Це був кінець Радянсько-
го Союзу, кінець перебудови. 
По всій країні, маю на увазі то-
дішній СРСР, була дуже склад-
на ситуація з продуктовим по-
стачанням. Був страшенний де-
фіцит товарів. Я пам’ятаю, що в 
якийсь день єдиний мій обід – 
це був хліб, такий зелений пе-
рець з городу і сіллю посипано. 
Нічого іншого в той момент не 
було.»

У зйомках брали участь міс-
тяни та професійні актори те-
атру. Над фільмом також пра-
цювали: Алла Скорик – спі-
вавторка, журналістка; Артем 
Шелковий – продюсер; Дмитро 
Руденкo, Дмитро Фальчевський 
– оператори.

Говорить історик Сергій 
Бутко: «Чому ту Волгу переки-
нули, чому її потім потягли че-
рез П’ять Кутів на Красну пло-
щу і потім до обкому партії? Со-
ціально-політична ситуація, пе-
ребудова, розуміння того, що це 
не та влада, нам брешуть – все 
це призвело до вибуху. Оцей на-
товп поступово – це один з ба-
гатьох кроків перетворення на-
йманих працівників, обурених 

своїм життям, на громадян, які 
хочуть дійсно покращення, щоб 
вони стали господарями своєї 
долі.»

Команда UA: ЧЕРНІГІВ зібра-
ла враження очевидців та ко-
ментарі експертів, щоб всебіч-
но дослідити «Ковбасну рево-
люцію», її причини та наслідки. 
Адже в наступні після 6 січня дні 
відбулися багатотисячні мітинги 
обурених чернігівців біля обко-
му партії, на стадіоні ім. Гагарі-
на. Ці бурхливі події мали вели-
кий розголос по всій Україні та й 
по СРСР. 

Подивитися фільм можна 
на сторінках каналу у Фейсбук, 
Ютуб та на його сайті.

Чорнобильська аварія — найбільша в 
історії людства техногенна катастрофа, яка 
стала наслідком панування комуністичного 
тоталітарного режиму.

Уніч на 26 квітня 1986-го два вибухи під 
час експерименту зруйнували 4-й реактор 
атомної електростанції. 

Від радіації, за оцінками незалежних 
експертів, померло 500 тисяч людей. У пер-
ші дні після початку катастрофи отримали 
значні дози опромінення 8,5 мільйона жи-
телів України, Білорусі, Росії. З них в Украї-
ні — 2,6 млн. людей, які проживали на тери-
торії 200 тис. кв. км у 2293 містах, селищах 
і селах.

На Чернігівщині від Чорнобильської ава-
рії постраждало від 14,6 до майже 16 тисяч 
людей. В зону радіаційного забруднення офі-
ційно потрапили 244 населених пункти, в 
яких проживало понад 650 тисяч жителів. 
Реально постраждала вся область.

Майже 15 тисяч мешканців Чернігово-

Сіверщини рятували світ від смертельної за-
грози. Всього взяло участь у ліквідації ядер-
ної аварії та будівництві саркофагу 600 ти-
сяч осіб.

Ліквідатори та всі, хто забезпечував 
їхню боротьбу, здійснили геройський подвиг. 
Серед них варто згадати про Володимира 
Миколайовича Шашенка ( на фото), одного із 
двох загиблих безпосередньо під час аварії 
26 квітня 1986-го. 

Він народився 21 квітня 1951-го у селі 
Щуча Гребля Бахмацького району Чернігів-
ської області. В 1970 році закінчив Коно-
топський індустріальний технікум. З серпня 
1980-го працював на Чорнобильській атом-
ній електростанції. Був налагоджувальни-
ком контрольно-вимірювальних приладів. 2 
квітня 1984-го перейшов працювати на під-
приємство «Смоленськатоменергоналаго-
дження».

На Чорнобильську АЕС Володимир Ша-
шенок був направлений для участі у ви-

пробуваннях на 
четвертому енер-
гоблоці. В ніч на 
26 квітня 1986-го 
знаходився у при-
міщенні, де здій-
снював контроль 
параметрів сис-
тем та устаткуван-
ня енергоблока. В 
результаті руйну-
вання будівельних 
конструкцій під час 
вибуху він отримав чисельні поранення та 
опіки. Вже вдень 26 квітня 1986-го помер 
від опромінення.

Пам’ятаємо та шануємо всіх героїв і всі 
жертви Чорнобильської катастрофи!

Сергій БУТКО
Український інститут національної пам’яті

Чернігів

Пасічники вимагають припинити труїти бджіл

Фільм про Чернігівську «ковбасну революцію»

Чорнобиль і Чернігівщина
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Бліц-інформ
СБУ викрила угруповання 
торговців зброєю 
та боєприпасами
Співробітники Управління Служби безпеки Украї-

ни в Чернігівській області блокували діяльність орга-
нізованої групи в Чернігові, яка спеціалізувалася на 
нелегальному збуті бойових засобів ураження. 

За даними слідства, троє мешканців обласного 
центру незаконно зберігали у власних помешканнях 
вогнепальну зброю та боєприпаси для продажу. Сво-
їх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у 
кримінальних колах на території регіону. 

У межах контролю за вчиненням злочину опера-
тивники спецслужби задокументували реалізацію 
фігурантами револьвера системи «Наган».

Співробітники СБУ затримали учасників угру-
повання на одній з вулиць обласного центру під час 
спроби збуту автомата АКС-74 з пристроєм для без-
шумової стрільби та майже 300 набоїв до нього. За 
цей товар зловмисники планували отримати 36 ти-
сяч гривень.

У ході проведення обшуків за місцями проживан-
ня та у транспортних засобах фігурантів правоохорон-
ці виявили холодну зброю, амфетамін та гроші, ймо-
вірно одержані злочинним шляхом.Вилучені засоби 
ураження та психотропи направлено на експертизу.

Наразі одному з учасників злочинної групи оголо-
шено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими речовинами) Кримі-
нального кодексу України. Тривають невідкладні слід-
чо-оперативні дії для притягнення до відповідальнос-
ті інших осіб, причетних до протиправної діяльності. 
Перевіряється інформація щодо нелегального пере-
правлення вилученої зброї та боєприпасів з району 
проведення операції Об'єднаних сил та причетність 
затриманих до контрабанди зброї і вибухових речо-
вин через державний кордон України.

Заходи проводилась спільно зі слідчими Націо-
нальної поліції під процесуальним керівництвом про-
куратури Чернігова. 

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

За наркоторгівлю 
військовий – під судом
30 квітня за процесуального керівництва військо-

вої прокуратури Чернігівського гарнізону Центрально-
го регіону України завершено досудове розслідування 
за обвинуваченням фельдшера медичного пункту од-
нієї з військових частин ЗСУ, дислокованої на Чернігів-
щині, повідомляє Прес-служба військової прокурату-
ри Центрального регіону України.

Встановлено, що медичний працівник військової 
частини протягом березня 2020 року з корисливих 
мотивів неодноразово здійснював збут в м. Черніго-
ві особливо небезпечного наркотичного засобу - «ка-
набіс» цивільному громадянину.

В ході санкціонованого судом обшуку, проведе-
ного за місцем мешкання військовослужбовця, ви-
явлено також інші наркотичні засоби та предмети, 
спеціально пристосовані для вживання наркотиків.

30 квітня обвинувальний акт стосовно старшого 
сержанта ЗСУ скеровано до суду.

Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу Укра-
їни передбачає покарання у виді позбавлення волі 
строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Знову телефонні шахраї
Невідомі особи на Менщині здійснюють телефон-

ні дзвінки з номерів 0662740580 та 0662740457. 
Представляються начальником Менської держав-
ної податкової інспекції. Телефонують підприємцям 
з проханням перерахувати кошти на картковий ра-
хунок №5375414119336229 та розповідають, що фі-
нансова допомога потрібна нібито для прийому пере-
віряючих.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДПС 
у Чернігівській області.

Шановні підприємці Чернігівщини! Будьте мак-
симально обережні та не піддавайтесь на подібного 
роду провокації. У разі надходження дзвінків з будь-
якими незаконними пропозиціями або вимогами не-
гайно повідомляйте працівників підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції за номерами те-
лефонів: (0462) 652-315, 652-392, 668-522.

У ці дні 1185 року на 
горі, вершинами якої стрім-
ко проноситься вітер, а ко-
жен подих свіжого пові-
тря з Десни добряче роз-
бавляється пахучістю мо-
лодого різнотрав’я, гірко 
плакала красуня Єфроси-
нія – дружина новгород-сі-
верського удільного князя 
Ігоря та дочка легендарно-
го Ярослава Осмомисла. 
А внизу, підрізаючи крей-
дяні крутосхили Путивль-
ської гори, тихо плескалась 
чарівна річка. Ближче до 
Благовіщення, не порушу-
ючи традицій другого тися-
чоліття від Різдва Христо-
вого, сестриця Дніпра мо-
гутнім потоком прямувала 
на простору заплаву. Се те-
пер водопілля нема. І Дес-
на втратила сили. Навіть 
люди змінились. Бо останні 
100 років вони добряче на-
робили лиха Довженковій 
красуні.

Та ми про квітень 1185 
року. Коли молодий Новго-
род-Сіверський князь, лю-
дина неймовірної імпуль-
сивності та володар небу-
валого потенціялу життє-
дайної енергії, замислив 
посеред весни трішки «віді-
рватись!

Що тут казати – пре-
красний вік. І хіба не час 
для авантюр, закоханості 
чи всіляких подвигів? Ось 
і князь – 34 річний загар-
тований, розбишакуватий 
та добре розвинений Оль-
гович, відкинувши геть пе-
рестороги сивих старців, 
вирішив на останній де-
каді квітня ризикнути. Чи 
перший раз йти наперекір 
долі?

Інше діло, що цього разу 
нащадку Ярослава Мудро-
го захотілось спробувати 
сили в глибокому (мало не 
під 1000 кілометрів!) рейді 
в половецький степ! «Запа-
лила йому пристрасть, дух 
та туга скуштувати Дону ве-
ликого»!

Що й казати, добряче 
втомився новгород-сівер-
ський володар за роки від-
тоді, як посів «стіл» у столи-
ці князівства над Десною. 
Молодого правителя най-
більш «вбивало» мляве що-
дення з відсутністю пер-
манентних походів та зі-
ткнень з супротивником. І 
хоча пару років тому в ак-
тив князя був записаний 
вдалий похід на полоців 
– душа все одно прагнула 
драчі!

А вороги-родичі в сте-
пу справді притихли. Мов-
чать. Майже без провока-
цій. Отож і тиснуло тради-
ційне бюрократичне боло-
то до самісіньких глибин 
душі та серця вибухового 
очільника Поліського за-
кутка Русі. Та одного разу 
таки «поперло» земляка, 
вивернувши на поверхню 
всю потугу князівського 

«его», яке, можливо, справ-
ді стомилось від незрозу-
мілого спокою. Захотілось 
отприску Ольговичів зірва-
тися з тихої Сіверщини над 
Десною та рвонути похо-
дом на Південь ближче до 
Азівського моря. Ото вже 
молодецький адреналін!

До речі, Новгород-Сі-
верського князя вже дав-
но не влаштовувала жод-
на з традиційних розваг у 
рідних пенатах. Потіхи, ви-
значені протоколом життя 
стольного керманича, не 
влаштовували новгород-
сіверця. Навіть «соколині 
бої» втратили авторитет, а 
щоденні спаринги-трену-
вання з воїнами дружини 
біля озера Джгань, що вниз 
від «Водяних воріт», – еле-
ментарно наводили нудь-
гу. Ігор все частіше відмов-
лявся і від найулюбленішої 
страсті – полювання на 
крупного звіра в «Зубриць-
ких ярах» недалеко від фор-
теці.

Словом, як не крути, а 
успішного та авантюрно-
го керманича уділу, який 
мало не сенсом життя зро-
бив пошук пригод, емоцій, 
конфліктів, провокацій та 
блискавичних перемог, 
все навколишнє перестало 
збуджувати!

У підсумку, князівське 
життя справді пішло кудись 
«не туди»! І лишень кохання 
до Єфросинії міцно трима-
ло Лицаря у формі, швидко 
перетворюючись на живий 
запобіжник від егоїстичних 
помилок! Так, від кожної 
чергової авантюрної істо-
рії, яка вже наступної хви-
лини могла наблизити смі-
ливого князя до трагічного 
фіналу.

А до молодої своєї бла-
говірної Ігор справді при-
слуховувався. Бо, у підсум-
ку, навряд чи прожив би на 
світі так довго, як для Се-
редньовіччя, спочивши у 
віці 51 року? А ще, можли-
во своєчасні роздуми про 
обов’язків не тільки чоло-
віка, а й батька дітей, зупи-
няли гонор у свідомості гос-
подаря величезного шма-
ту землі на теренах Русі та 
підштовхували, за потреби, 
своєчасного опанування 
собою! Хоча, половецько-

слов’янська кров таки бра-
ла своє.

Ось і тепер, коли час пі-
шов за північ, у родинному 
палаці на початку квітня за 
кухлем терпкого візантій-
ського вина, запасів яко-
го не бракувало в «меду-
ші» замку над Десною, ам-
біційний Ольгович не став 
вдаватися до лукавства пе-
ред своєю «командаю». Як 
завжди – руба та прямолі-
нійно при мерехтінні дого-
раючої свічки посеред мо-
гутнього столу, уставлено-
го наїдками, чоловік озву-
чив свій креативний план: 
“Днями рушаймо в степ, 
брати мої! У край, де за-
раз все квітне, прокида-
ючись після зимового сну! 
Де в океані різнобарвної 
трав’яної ковдри панує кра-
са та любов, а свіженьким 
рястом степу, випереджаю-
чи одна одну, стрімко мчать 
симпатичні половчанки! Се 
у нашому Новгород-Сівер-
ському краї ніяк не вгомо-
вується вітер iз північних 
боліт суздальщини. А на 
півдні – все по-іншому. Тож 
з допомогою Всевишнього 
та мого покровителя Юрія 
Переможця примусимо на-
ших приятелів половецьких 
знати своє місце. Хіба не 
занадто вже вони на себе 
беруть, геть забувши про 
нас – русичів?»

І пішов земляк 23 квіт-
ня 1185 року тіїм гігант-
ським «морем» річок, які 
вийшли з берегів на запла-
ви від Десни і до Дінця! Як 
се диво могло статися – 
один Господь лишень знає. 
В усякому разі про подібну 
«операцію» одного з бага-
тьох лицарів Середньовіч-
чя написав його сучасник, 
якщо він справді існував? 
Адже в наш час ми вже до-
бре розуміємо, що «Слово 
о полку Ігоревім», як літе-
ратурне творіння, багато 
разів змінювалось дворо-
вими писаками великої єв-
ропейської розпусниці на 
Московії Катерини ІІ, на-
буваючи потрібного імпе-
рії «стандарту». Тож ми, ви-
ходить, 200 років з гаком 
так і повторюємо моско-
витський варіант? Хтозна. 
Можливо. Та нічого, Бог 
пробачить і допоможе кож-

ному, хто бажає, розібра-
тися та відділити сміття від 
краси.

Інше питання – про лю-
бов! Оскільки дружину Єф-
росинію Ігор точно кохав! 
Як середньовічний ли-
цар. І перевіз її не випад-
ково зі «стольного града» 
Новгорода-Сіверського до 
значно укріпленішого Пу-
тивльська, що постав за 
кілька кілометрів вниз за 
течією від столичного зам-
ку на місці, значно відда-
ленішому у часі поселен-
ні сіверян. Тепер, до речі, 
сей простір ми знаємо не-
величким хутором Путив-
ськом. У ньому від 1634 
року, коли з’явився пер-
ший презентант роду Врон-
ських – Іван, якому Вла-
дислав ІV дарував землі 
над Десною, започаткову-
ється контроль над пере-
возом між Путивськом та 
Пирогівкою.

Замість епілогу.
В наш час, щовесни 

ми приходимо на розкіш-
ні весняні краєвиди, які 
природа відкриває з ви-
сот «Путивльської гори». 
Щоб, дивлячись на розлив 
сестриці Дніпра, згадати 
про мужню, войовничу та 
ліричну епоху з величними 
боями та шаленими при-
страстями кохання – з кві-
тами, вином та жінками!

На пагорбах добре ду-
мається. Ще б пак, стіль-
ки епох тут переплелось, 
що лишень назв, імен та 
дат вистачить не на одне 
серйозне топонімічне до-
слідження! А ще – архео-
логічні культури, відкри-
ті впродовж 19-20 століть 
невтомними руками та ро-
зумом вчених-археологів! 

От тільки останні 30 ро-
ків заплава Десни швид-
ко заростає верболозом, 
а Десна, тримаючи шале-
ні удари негідників різних 
мастей від 1917 року, вже 
не знаходить сил, щоб під-
няти воду та могутнім по-
током піти на величезну 
заплаву.

Ось таке воно життя. 
Згадали земляків-україн-
ців із далекої епохи. По-
міркували про князя Ігоря 
та молоду княгиню Євфро-
сінію, які так шалено коха-
ли один одного! А над «Пу-
тивльською горою» піс-
ля Великодня теплий ві-
тер все активніше витісняє 
останні потуги холодів із 
московської сторони. І все 
це – наша рідна УКРАЇН-
СЬКА ІСТОРІЯ, одна зі сто-
рінок якої переносить чи-
тачів на Путивльську гору 
княжого кохання під Нов-
городом-Сіверським!

Борис ДОМОЦЬКИЙ
м.Новгород-Сіверський

«Правий берег Десни», 
25.04.2020.

На «Путивльській горі» згадуємо князя Ігоря
Невеличкий роздум із приводу 835-х роковин 

походу Новгород-Сіверського князя в степ половецький
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Бліц-інформ
Поліція затримала 
групу осіб, які 
вчинили 
низку розбоїв 
на Чернігівщині 
та Сумщині
У грудні минулого 

року на Коропщині стало-
ся низка розбійних напа-
дів на пенсіонерів стар-
ше 80 років. Ці злочини 
викликали неабиякий ре-
зонанс, жваво обговорю-
валися в суспільстві та 
засобах масової інфор-
мації. Поліція розкрила ці 
зухвалі розбої та грабе-
жі і затримала підозрю-
ваних.

В ході проведення 
оперативно -розшуко -
вих заходів та реалізації 
оперативної інформації, 
правоохоронці Сумської 
та Чернігівської облас-
тей за силової підтримки 
управління КОРДу та під 
процесуальним керівни-
цтвом прокуратури за-
тримали розбійників од-
разу після скоєння черго-
вого злочину.

Діяльність трьох чо-
ловіків наробила гала-
су в суміжних областях 
на межі 2019 та 2020 
років. Раніше судимий 
39-річний житель Коно-
топського району Сумщи-
ни, разом зі спільниками 
1990 та 1992 років на-
родження, вчиняли роз-
бійні напади на осіб похи-
лого віку, переважно жі-
нок. Так, на Чернігівщині 
вони напали на чотирьох 
пенсіонерів віком 82-86 
років у Коропському та 
Борзнянському районах.

Розбійники погрожу-
вали стареньким засто-
сувати насильство, від-
бирали цінні, на їх думку, 
речі та всі гроші пенсіо-
нерів (від 200 гривень до 
14 тисяч гривень).

Під час санкціонова-
них обшуків у помешкан-
нях підозрюваних поліція 
вилучила низку речових 
доказів, серед іншого – 
мобільні телефони деяких 
потерпілих та чеки з лом-
бардів. Групу зловмисни-
ків поліція затримала на 
підставі статті 208 Кримі-
нального процесуально-
го кодексу України та по-
містила чоловіків до слід-
чого ізолятора.

Кримінальне прова-
дження розслідується в 
рамках частини 3 стат-
ті 187 Кримінального ко-
дексу України - розбій, 
поєднаний з проникнен-
ням у житло. Таке право-
порушення карається по-
збавленням волі на строк 
від семи до дванадця-
ти років із конфіскацією 
майна.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Вода: куди й чому зникає?
Якщо все так і далі піде, то скоро, чого добро-

го, доведеться пояснювати, що означає слово по-
вінь. Але будемо оптимістами. Тож нагадаємо тим, 
хто був свідком, і розповімо тим, кому свідком бути 
не довелося, про останню велику повінь на Десні, 
яка і є цьогоріч ювілейною, бо ж сталася 1970 року.

За всі роки спостережень Десна біля Черніго-
ва повеневий рекорд встановила 1917-го. Тоді рі-

вень води в нашій 
зачарованій 18 
квітня становив 
985 сантиметрів 
над рівнем нуля. 
Усього на два сан-
тиментри він був 
нижчим 29 квіт-
ня 1931 року і на 
дев’ять сантиме-
трів – 19-20 квіт-
ня 1970-го.

Рівень піку 
останньої зафік-
совано на світли-
нах, які пропону-
ємо увазі читачів. 
Оскільки за пів-
століття багато 

чого змінилося у нашому місті, то світлини потребу-
ють додаткових пояснень. 

Давно немає старого дерев’яного річкового вок-
залу, який був ближче до Валу, ніж новий. Щоправда, 
до нового уже кілька років не швартуються рейсові 
пасажирські теплоходи, але це, як кажуть, тема іншої 
розмови. Отож пік повені 1970-го року «взяв у полон» 
старий річковий вокзал, перетворивши його на ост-
рів. Човни, один з яких обстежує чотириногий друг 
людини, тоді плавали буквально біля підніжжя Валу.

Інше фото зафіксувало наполовину затоплений 
продуктовий магазин на території річкового вок-
залу. На фронтоні продмагу – колоритний як на ни-
нішній час заклик так званою «загальнодоступною» 

мовою: «Работники торговли! Всемерно повышайте 
культуру обслуживания населения, полнее и лучше 
удовлетворяйте запросы советских людей!» 

Третя світлина зроблена на спуску колишньої ву-
лиці імені М. Горького в напрямку Десни. Однопо-
верхове приміщення на лівому боці світлини з мало-
зрозумілим для молодих читачів лозунгом «Здесь ра-
ботает бригада коммунистического труда» нині «під-
росло» на два поверхи. Що ж до малозрозумілості 
останнього напису, то автор мав на увазі не «загаль-
нодоступну» мову, а зміст. Що таке бригада комуніс-
тичної праці, і тоді не зовсім було зрозуміло, а тепер і 
поготів. Та це, повторюся, тема іншої розмови.

Олександр ОЛІЙНИК
Чернігів

Фото автора

Глобальні зміни клімату, осушення боліт, розо-
рювання лугів, вирубка лісів, тотальне вирощуван-
ня кукурудзи та ріпаку без сівозміни протягом ба-
гатьох років...

Зник ставок у моєму рідному селі Данилівка Мен-
ського району. Офіційно це річка Сперж, але ще ко-
лись меліоратори перетворили її в мережу ставків.

І от сьогодні можна тільки гірко плакати.
На першому фото – ставок 4 червня 2017 року.
На другому – ставок 22 квітня 2020 року.

Олександр ЯСЕНЧУК
Чернігів

Коментар редактора 
«Світ-інфо»

Описана в статті відомого чернігів-
ського письменника і журналіста Олек-
сандра Олійника повінь, звичайно, ре-
кордна за останні півстоліття. Така чи 
хоч і дещо менша повінь буває не кож-
ного року чи й десятиліття. Але й звичай-
ні, нормальні повені на Десні ми бачимо 
вже далеко не щороку. Гарна вода була 
у 2013 році. Потім чотири роки підряд 
– слабенька. У 2018 році менша, ніж у 
2013, але теж непогана. Торік – майже 
без повені. Нині – просто без повені. 
Але що тут казати: коли вперше за ті ж 
півстоліття фактично не було зими.

Це вже аномалія, адже кілька деся-
тиліть тому повені, більші чи менші, але 
були ЩОРОКУ.

Звичайно, є глобальне потепління, 
відтак малосніжні зими. Також можемо 
згадати недолугу меліорацію в радян-
ські часи, коли «випрямляли» річки, осу-
шували болота. Але гляньмо на ниніш-
ню ситуацію.

Адресую читачів до моєї публікації 
«Чи крадуть воду Десни?», в нашій газе-
ті № 51, за 19 березня 2015 року. Ви її 
можете прочитати на сайті газети в Ін-
тернеті. Нагадаю коротко її зміст,суть 
озвучених уже тоді проблем.

Варто б, на додачу до об’єктивних і 
не дуже залежних від людей факторів, 
сказати й ще про дві можливі причини 
слабких повеней Десни. Ці чутки, версії 
вперто вже кілька років ходять серед 
моїх земляків. Але чутки не позбавле-
ні резону. Та й в колишньому Союзі, від 
якого ми недалеко відскочили, через 
брак гласності, інформації те, що існу-
вало в чутках, часто згодом виявляло-
ся сущою правдою. 

Тому нині роз’яснення, чи це не-
правдиві чутки, чи дійсно воно так, ма-
ють внести наші відповідні державні 
органи. 

Обидві чутки, версії гово-
рять про безгосподарне відби-
рання води з Десни. 

Одна версія – міжнародно-
го плану: воду Десни забира-
ють у її верхній течії в Росії. Тут 
трохи географії. Десна – тре-
тя за величиною ріка України, 
після Дніпра і Дністра. Точніше, 
третя серед рік, які течуть Укра-
їною. Річ у тім, що всі три на-
звані ріки течуть територією не 
лише України. Звичайна ситуа-
ція в географії: чимало рік те-
чуть по кількох сусідніх країнах. 

Більше половини довжини 
Дніпра – поза межами України. Після 
масованого будівництва понад півсто-
ліття тому кількох гідроелектростанцій 
Дніпро «випрямили» майже на 200 кі-
лометрів, і довжина ріки нині — 2201 
кілометр. З них по Україні – лише 981, 
решта – по Росії і Білорусі. Дністер має 
довжину 1362 кілометри, по Україні — 
705.

І нарешті наша красуня Десна. По 
Україні тече більша частина ріки. За-
гальна довжина її – 1130 кілометрів (у 
деяких довідниках значиться 1187), у 
межах України – 591 кілометр. 

Витоки Десни – у Смоленській об-
ласті. Далі річка йде по Брянській об-
ласті, а в Україні – найбільше по Чер-
нігівщині, але також по Сумській і Ки-
ївській областях. Отже, понад 500 кі-
лометрів Десни – у Росії. На її берегах 
– міста Єльня на Смоленщині, Брянськ 
і Трубчевськ на Брянщині. 

Так от, версія, що вперто ходить се-
ред людей, – воду Десни забирають ро-
сіяни на свої промислові потреби.. 

У Смоленській області найбіль-
шим водним об’єктом на Десні є Дес-
ногірське водосховище, створене для 
потреб Смоленської атомної електро-
станції, що в місті Десногірськ. 

Говорять і про якісь порівняно не-

давно збудовані водосховища для про-
мислових об’єктів у Брянській області, 
на кордоні з Чернігівщиною, Україною. 

Навіть якщо води там забирають 
порівняно небагато, але весною, коли 
формується повінь, це впливає на її рі-
вень. 

Є й інша проблема: забруднення 
Десни стічними промисловими водами 
з Росії. Це питання виникає постійно.

А от друга версія малої повені Дес-
ни вже наша, внутрішня. Під Києвом, 
униз за течією Дніпра, багаті і влад-
ні люди правдами й не правдами роз-
хапали ласі шматки прибережних зон 
ріки. І будують тут свої розкішні маєтки. 
Дехто, всупереч екологічним нормам, 
– мало не біля самої води. Але, коли 
Дніпро розливається потужно, вода по-
чинає хлюпати мало не в спальнях ха-
зяїв.

І тоді, аби врятувати панські маєт-
ки від підтоплення, начебто робиться 
ось що. Терміново «скидають» дніпров-
ську повінь через шлюзи водосховищ 
униз за течією. Колосальні маси води 
швидко спливають в пониззя ріки, і 
цим самим ніби «висмоктується» вода 
з Десни, що впадає в Дніпро на околи-
ці столиці. Порятунок кількох десятків 
панських маєтків – за рахунок позбав-

лення води мешканців сотень 
придеснянських сіл. Ця версія 
цілком імовірна. 

До речі, не лише при-
деснянських. У природі все 
пов̀ язане, зокрема, рівень 
грунтових вод. Тому відсутність 
повеней збезводнює річки, 
озера, ставки і за десятки кіло-
метрів від Десни, у віддалених 
від неї районах області.

Ясність щодо цих версій 
має внести Міністерство еко-
логії. А оскільки йдеться про 
Чернігівщину, то й обласне 
управління екології, котре має 

принаймні порушити це питання перед 
столичною владою. 

Що робити ще? Негайно припинити 
незаконні розорювання луків, що по-
декуди робиться мало не по берегах рі-
чок, принаймні, в охоронних зонах.

Подбати про раціональне викорис-
тання води в побуті, можливо, встано-
вити звичайний тариф на таку-то норму 
споживання води і значно більший на 
понаднормову. Максимально встанов-
лювати лічильники води в оселях. Ввес-
ти жорсткіший контроль за викорис-
танням води у промисловості, аграр-
ному секторі. Переходити на ощадливі, 
бажано – безвідходні технології вироб-
ництва, із замкнутим циклом викорис-
тання води. Карати підприємства, тоб-
то їх власників, за скидання у водойми 
брудних промислових вод. 

Берегти зелені насадження, осо-
бливо полезахисні лісосмуги. Їх наші 
люди масово садили кілька десятиліть 
тому не випадково, адже ці насаджен-
ня затримували сніг, зберігали вологу. 
Але в останні роки, через безлад у зе-
мельному законодавстві, ці лісосмуги 
безконтрольно вирубувалися різними 
хапугами, як і пришляхові насадження.

Петро АНТОНЕНКО

У моєму селі зник ставок!!!

Годі причитати, час щось робити

Це не пустеля Сахара в Африці. Це поле на околиці 
райцентру Семенівка на Чернігівщині – 

після недавньої пилової бурі.

Ювілей великої повені
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Бліц-інформ
Річниця «Кобзаря»: 180 
років тому вийшла перша 
збірка поезій Шевченка
26 квітня у 1840 року в Санкт- Петербурзі, на-

кладом 1000 примірників вийшла перша збірка по-
езій Тараса Шевченка «Кобзар», видана коштом Пе-
тра Мартоса. До неї увійшло вісім творів: «Думи мої, 
думи мої, лихо мені з вами!», «Перебендя», «Катери-
на», «Тополя», «Думка», «До Основ’яненка», «Іван Під-
кова», «Тарасова ніч».

З них перших 100 примірників мали 115 сторі-
нок тексту, але більшість з них, після втручання цен-
зора, були вилучені і знищені ще до початку продажу, 
та близько десяти, які Тарас Шевченко подарував 
друзям — лишились. Нині єдиний відомий примір-
ник, що має 115 сторінок тексту, який належав Тара-
су Шевченку і був вилучений у нього під час першо-
го арешту, зберігається у Санкт-Петербурзі (Росія), а 
решта збережених книжок мають 114 сторінок.

Уже після введення 
карантину в Україну 
повернулися 650 тисяч 
наших громадян 
Із них 185 000 українців були евакуйовані спец-

рейсами, організованими МЗС України. Це дані на 
1 квітня, коли напередодні було закрито кордони. 
Але й потім українці поверталися додому.

Лише з одної Польщі в період з 15 березня до 7 
квітня в Україну виїхали 143 200 осіб, із них 31 000 
– коли кордон був уже закритим.

Пожежі 
в Чорнобильській зоні
Лісники, авіатори та пожежники, як і 34 роки 

тому ліквідатори аварії на ЧАЕС, змагаються з вог-
нем. Пожежі у Чорнобильській зоні та поряд із нею 
тривають понад три тижні.

За цей час, за попередніми оцінками експертів 
Чорнобильського заповідника, вигоріло понад 11 
тисяч гектарів Чорнобильського радіаційно-еко-
логічного біосферного заповідника, що становить 
приблизно 5% його території.

У Нотр-Дамі провели 
першу службу після пожежі
У Соборі Паризької Богоматері провели пер-

ше справжнє богослужіння після торішньої пожежі. 
До цього торік після пожежі була лише одна більш 
умовна служба. Цього разу церемонія пройшла у 
страсну п'ятницю, за два дні до Паски, яку католи-
ки відзначали 12 квітня. Богослужіння провів архі-
єпископ Парижа Мішель Опеті. У церемонії взяла 
участь обмежена кількість священнослужителів та 
кілька відомих французьких митців.

До собору вперше після пожежі занесли ре-
ліквію – терновий вінок Ісуса, який дивом вдало-
ся врятувати під час пожежі у квітні минулого року.

Причиною торішньої пожежі в Соборі могло ста-
ти коротке замикання електрики у частині будівлі. 
Пожежа почалася на будівельних лісах, зведених 
у зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної 
шкоди: обвалилися шпиль будівлі і дах.

Цього року в Нотр-Дамі вперше з часів Великої 
французької революції, тобто більш як за 200 ро-
ків, не було різдвяної меси.

У Польщі відзначили 
річницю повстання 
у Варшавському гетто
Покладанням квітів до місць боїв, а також вірту-

альною акцією «Нарциси» у столиці Польщі 19квітня 
відзначили 77-річчя повстання у Варшавському гетто.

«77 років тому, 19 квітня 1943 року, у Варшав-
ському гетто вибухнуло повстання, яке стало відповід-
дю німцям, котрі розпочали його остаточну ліквідацію.

Це було повстання людей, які вирішили, що збе-
режуть свою гідність до кінця, навіть ціною життя – 
зі зброєю в руках і з піднятою головою», зазначив 
президент Польщі Анджей Дуда.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 
написав у Twitter, що повстання у гетто було «проя-
вом величезної відваги, але водночас і криком роз-
пачу євреїв, яких щодня вбивали німецькі злочинці».

Опівдні пам'ять загиблих у гетто вшанували 
звуками автомобільних сирен. У десяти місцях, де 
точилися бої, було покладено квіти.

Повстання у Варшавському єврейському гетто 
стало першим таким актом спротиву в окупованій на-
цистами Європі. Його було жорстоко придушено упро-
довж місяця, загинули понад 56 тис. мешканців гетто.

Україна вшановує пам’ять кожного, хто 
боровся з нацизмом, а також інших жертв 
війни. Та війна стала можливою через змо-
ву антигуманних режимів – нацистського і 
радянського. Крім того, слабкість, страх і не-
рішучість міжнародної спільноти заохочува-
ли агресорів до все більшого розмаху зло-
чинів.

Надзвичайно важливо згадувати та 
вшановувати подвиг ветеранів, котрі бо-
ролися з нацизмом і перемогли його. Але 
не менше заслуговують на увагу та пам’ять 
інші, кого торкнулась війна – військовопо-
лонені, остарбайтери, підпільники, діти ві-
йни, цивільні, які постраждали від окупації 
і бойових дій. 

Зараз, як і в роки Другої світової війни, 
Україна воює з агресором. Сьогодні це пу-
тінська Росія. Ця боротьба триває щоденно 
вже шість років і ми не маємо права програ-
ти, бо захищаємо рідну землю. 

Трагедія Українського народу в роки 
Другої світової полягала в тому, що на час по-
чатку війни він був розділений між кількома 
державами. Українці змушені були воювати 
за чужі інтереси і вбивати інших українців. За 
панування над Україною воювали дві тоталі-
тарні системи – нацисти і комуністи. 

Друга світова війна – найбільший гло-
бальний військовий конфлікт в історії. У ві-
йні взяли участь 80 % людства, бойові дії ве-
лися у 2/3 існуючих на той момент держав. 
Війна розпочалася 1 вересня 1939 року із 

вторгнення військ нацистської Німеччини 
до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945-
го беззастережною капітуляцією Японії. До 
армій ворожих сторін було залучено понад 
110 мільйонів солдатів, загальні втрати вій-
ськових та цивільного населення складають 
від 50 до 85 мільйонів осіб. 

Український вимір Другої світової не 
обмежувався боротьбою Вермахту та Чер-
воної армії на українській території, адже 
українців торкнулися кілька воєн:

1) німецько-польська 1939–1945 років 
(у 1939-му регулярна, а потім – підпільна);

2) польсько-радянська 1939 (неоголо-
шена, відома як «Визвольний похід в Захід-
ну Україну»);

3) радянсько-румунська 1940–1945 
(спочатку неоголошена – радянське втор-
гнення в Бессарабію та Буковину 1940-го, 
потім регулярна та підпільна – частина ні-
мецько-радянської війни);

4) німецько-радянська 1941–1945 (ре-
гулярна та підпільна, відома як «Велика Віт-
чизняна»);

5) німецько-українська 1941–1944 (під-
пільна);

6) радянсько-угорська 1941–1945 (ре-
гулярна та підпільна, частина німецько-ра-
дянської);

7) польсько-українська 1942–1947 (під-
пільна);

8) радянсько-українська 1939–1954 
(підпільна).

Всі ці конфлікти мають безпосередній 
стосунок до Другої світової війни, оскільки 
були спровоковані нею, стали її відгалужен-
ням і продовженням. 

Внесок українців. На боці Об’єднаних 
Націй воювали українці у складі армій Вели-
кої Британії та Канади (45 тисяч осіб), Поль-
щі (120 тисяч), СРСР (більше 7 мільйонів), 
США (80 тисяч) і Франції (6 тисяч), а також 
визвольного руху в самій Україні (100 тисяч 
в УПА) – разом понад 7 мільйонів осіб. 

Наслідки. Україна понесла надзвичай-
ні втрати внаслідок війни. Найтяжчі – демо-
графічні.  

Сукупні демографічні втрати українців 
і громадян України інших національностей 
упродовж 1939–1945 років наразі оціню-
ються у понад 8 мільйонів осіб. 

Україна в результаті Другої світової ві-
йни зазнала матеріальних втрат у розмірі 
понад 45 % від збитку усього СРСР. 

Український інститут 
національної пам’яті

Глава держави підписав закон, що вводить ринок сіль-
ськогосподарських земель в Україні з липня 2021 року.

«Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. 
Україна чекала цей закон з часу здобуття незалежності. Це була не-
легка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців», наво-
дяться в повідомленні Офісу президента слова Зеленського.

У повідомленні наголошується, що закон забезпечить повноцін-
ну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення для громадян України, а також 
буде сприяти значному розширенню інвестиційних можливостей в 
аграрному секторі.

31 березня Верховна Рада України прийняла Закон «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення» (№2178-10), який вводить ри-
нок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 
року купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-
громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. На другому етапі, з 
1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гек-
тарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

Забороняється продаж земель іноземцям, юрособам з інозем-
ними акціонерами і юрособам, бенефіціарів яких неможливо вста-
новити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а та-
кож особам, проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції.

«Українська правда», 28.04. 2020.

В ніч з 30 на 31 березня Верховна 
Рада ухвалила багатостраждальний зако-
нопроєкт 2178-10, який запроваджує ри-
нок земель. «За» проголосувало 259 на-
родних депутатів.

Це лише початок, тому що Верховній 
Раді необхідно буде ухвалити ще низку 
додаткових документів з так званого «зе-
мельного пакету», в яких також будуть про-
писані відносини між учасниками земель-
ного ринку.

Що передбачає закон
З червня 2021 року скасовується дія 

мораторію на продаж аграрної землі.
Від червня 2021 до червня 2023 буде 

діяти обмеження на купівлю землі – не 
більше 100 га в одні руки. З 2023 року об-
меження становитиме до 10 тис га в одні 
руки. 

З 2021 до 2023 року право на покупку 
землі буде тільки у фізичних осіб. Юридич-
ним особам забороняється купувати зем-
лю сільськогосподарського призначення.

Щодо надання права іноземцям купу-
вати землю – питання буде вирішуватись 
на референдумі. 

Іноземцям заборонено купувати зем-
лю, що розташована ближче 50 км від дер-
жавного кордону України, незважаючи на 
результати референдуму.

Не зможуть купувати українську зем-
лю компанії, власниками яких є громадяни 
країни-агресора – Росії.

Також заборона поширюється на ком-
панії, що знаходяться у власності інозем-
них держав або офшорів чи бенефіціара, 
яких неможливо встановити.

Купити українську сільгоспземлю та-
кож не зможуть юрособи з країн, які не 

співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом та 
компанії під санкціями.

Передбачене переважне право орен-
даря на купівлю.

Орендарі, які працюють на землі і ма-
ють право користування не пізніше ніж з 
2010 року, можуть викупити землю з роз-
строчкою до 10 років за ціною норматив-
ної грошової оцінки таких ділянок і без 
проведення земельних торгів. Право влас-
ності покупець отримує після першого пла-
тежу.

Орендар має можливість передати пе-
реважне право на придбання ділянки ін-
шій особі, але про це повинен бути письмо-
во повідомлений власник.

Банки зможуть стати власниками зем-
лі тільки за умови, якщо земельна ділянка 
дісталась їм як заставне майно за непога-
шеним кредитом. Такі ділянки фінустанови 
повинні продати протягом двох років після 
отримання права власності на земельних 
торгах.

Мінімальна ціна – не менше норматив-
ної грошової оцінки. До 2030 року.

В перші два роки буде діяти заборона 
на продаж державної землі.

Повна картина реформи
Пакет додаткових законодавчих ініці-

атив та кроків щодо земельної реформи, 
про які згадувалось на початку, виглядає 
так.

«Антирейдерський» закон — № 0858 
— автоматизує обмін інформацією між 
реєстром прав і земельним кадастром, 
зобов'язує оцифровувати і заносити до ре-
єстру прав інформацію на паперових носі-
ях, реєструвати ціни транзакцій із землею. 

Ухвалений і підписаний президентом.
Ухвалений в першому читанні зако-

нопроєкт — № 2195 — щодо електро-
нних аукціонів запроваджує прозорий 
процес земельних електронних аукціо-
нів та зобов'язує продавати державні та 
комунальні землі винятково через такі 
аукціони.

«Дерегуляційний» законопроєкт — 
№ 2194 — ухвалений в першому читанні, 
спрощує процедури передавання земель, 
децентралізує управління землями, пере-
дає державні землі за межами населе-
них пунктів у комунальну власність гро-
мад та передає функції контролю Держге-
окадастру відповідним місцевим органам.

Ухвалений у першому читанні законо-
проєкт № 2370 «Про національну інфра-
структуру геопросторових даних» відкри-
ває вільний доступ до даних кадастру і 
забезпечує обмін інформацією між реє-
стром прав та кадастром.

Схвалений у першому читанні законо-
проєкт № 2280 щодо просторового пла-
нування урегульовує питання встановлен-
ня меж громад, просторового планування 
їх територій — скасовує необхідність роз-
роблення кількох споріднених за змістом 
видів містобудівної документації та доку-
ментації із землеустрою.

Також передбачались кроки із ство-
рення Фонду гарантування кредитів для 
малих виробників, які повинні були покра-
щити доступ малих виробників до креди-
тування, у тому числі для купівлі аграрної 
землі. 

«Економічна правда» – 
«Українська правда», 31. 03. 2020.

Pravda.com.ua

Пам`ятаємо, перемагаємо
День пам’яті та примирення – 8 травня. 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня.

Президент Володимир Зеленський:
«Це історичний момент для всіх українців»

Ринок землі відкрито
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Росіяни про Росію
Олег 
БАСІЛАШВІЛІ,
актор театру і кіно

Комуно-радянська 
деградація

Советский союз совершил ужасное дело: по-
хоже, за время своей истории он истребил почти 
всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний 
всплеск сопротивления — Новочеркасский бунт 
при Хрущёве. Когда потом появился шанс на сво-
боду, воспользоваться им было уже некому. Воля 
к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Гру-
зии. Но не у нас, не у русских. У нас качество насе-
ления низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в 
какое сравнение со сталинскими временами. Ибо 
тогда система всё-таки преодолевала сопротивле-
ние, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские 
восстания, потом были власовцы. Был огромный 
пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вооб-
ще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас 
он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУ-
ЛАГа. Страшное дело — рабство из-под палки. Но 
ещё страшнее — рабство без палки. Страшен со-
вок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в 
импортных шмотках, отдыхающий в Европе и при-
том ненавидящий Запад. 

Помнится, при совке власть обязывала хо-
зяев личных домов вывешивать по праздникам 
красный флаг. Не вывесишь — будут неприятнос-
ти. Сейчас никто никого не принуждает цеплять 
«колорадскую» ленточку на свой личный авто-
мобиль – но цепляют все, сами цепляют, не за-
мечая, как двусмысленно и даже комично этот 
круглогодичный «символ победы» выглядит на 
«мерседесе» или «фольксвагене».

Этот нынешний добровольный неостали-
низм, добровольный отказ от возможности быть 
свободным – гораздо страшнее атмосферы 30-х 
годов. Он знаменует полную деградацию, возмож-
но, уже необратимую. Это вырождение как след-
ствие мощнейшей антиселекции, отрицательной 
калибровки. В великом русском языке есть сло-
во «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вро-
де бы созвучны, похожи друг на друга. Однако зна-
чение этих слов совсем разное. И корни разные – 
«люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя 
словами при всём их некотором созвучии – дис-
танция огромного размера. Такая же, как между 
русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. 
Там, в 30-х, были всё-таки люди.

Начало перестройки было ознаменовано по-
явлением знакового фильма «Покаяние» Тенги-
за Абуладзе. Собственно, перестроечная крити-
ка сталинизма началась с него. Главный смысл 
этого фильма был не воспринят, он показался тог-
да слишком радикальным и даже нигилистичес-
ким. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана 
и выбрасывает его с горы куда-то в мир – на ветер, 
на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода филь-
ма на экраны, многие клеймили эту яркую сце-
ну, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода 
«проверкой на вшивость», проверкой готовности 
общества к переменам, к перерождению. Он нёс 
в себе послание, которое не было услышано: нас 
может спасти только радикальное отречение от 
скверны. Подобное тому, что совершила Восточная 
Европа. Но это не произошло. Покаяние – а имен-
но в этом состояло послание фильма – не состо-
ялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само 
это слово – покаяние – стало по большей части 
вызывать раздражение и озлобление, и чем даль-
ше, тем сильнее.

Призывы к покаянию стали восприниматься 
как оскорбление национального и личного досто-
инства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы 
всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покая-
ния, звучавшая в годы перестройки, окончательно 
перечёркнута великой темой «вставания с колен». 
Её венец – «Крымнаш». Законченный исторический 
цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на ро-
дину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспо-
миная картину Абуладзе, сказал, что зловонный 
труп тирана теперь подобран и водружён на старый 
пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложивший-
ся труп наши современники притащили к себе до-
мой и усадили за семейный стол. В его обществе 
пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним 
советуются. И если у трупа вдруг отваливается го-
лова, её с извинениями прилаживают на место.

Колишні президенти Польщі Лех Ва-
ленса, Олександр Квасьнєвський, Броніс-
лав Коморовський, а також ряд колишніх 
прем`єрів країни у відкритому листі заявили, 
що не голосуватимуть на «псевдо виборах», 
запланованих на 10 травня, і закликали гро-
мадян вчинити так само.

«Процедура голосування поштою у та-
кій формі і в такий час, як пропонує прав-
ляча партія, є псевдовиборами. Ми не буде-
мо брати участі у них… Ми сподіваємося, що 
кандидати та виборці, які поділяють наше 
занепокоєння щодо демократичного май-
бутнього Польщі, вчинять так само», заяви-
ли вони у листі. 

Разомз трьома колишніми президента-
ми держави, лист підписали Марек Белька 
(11-й прем’єр Польщі), Ян Кшиштоф Белець-
кий (2-й прем’єр), Влодзімеж Цімошевич (8-й 
прем’єр), Єва Копач (6-й віце-президент Єв-
ропарламенту та 15-й прем’єр Польщі), Ка-
зимир Марцинкевич (12-й прем’єр) та Лєшек 

Міллер (10-й прем’єр). Лист опублікували 
на сайті Форуму громадянського розвитку, 
який очолює Лєшек Бальцерович.

Підписанти заявили, що вибори мають 
відбуватися відповідно до положень Консти-
туції та у спосіб, який не залишатиме сумні-
вів щодо дотримання принципів універсаль-
ності, рівності, таємності і доброчесності.

«Рішення щодо голосування поштою, на 
якому наполягала «Право і справедливість», 
було прийняте всупереч Конституції та ре-
гламенту Сейму», наголошують підписанти.

Вони зазначили, що у такій формі не га-
рантується таємність голосування, а прове-
дення виборів у розпал епідемії створює за-
грозу для життя і здоров’я громадян.

Вони наголосили, що Конституція зали-
шає можливість, у разі запровадження над-
звичайного стану, відкласти вибори, забез-
печуючи безперервну передачу влади – і 
пандемія є достатньою для цього підставою.

Раніше до бойкоту таких президентських 

виборів, що мають відбутися 10 травня, за-
кликав колишній прем'єр-міністр Польщі та 
експрезидент Європейської ради Дональд 
Туск, зазначивши, що «ситуація, яку підготу-
вав уряд, не матиме нічого спільного з вибо-
рами», а єврокомісар з питань юстиції Дідьє 
Рейндерс заявив, що якщо президентські 
вибори у Польщі відбудуться в нинішніх умо-
вах, вони можуть не відповідати цілій низці 
міжнародних стандартів.

Кандидатка в президенти Польщі від 
найбільшої опозиційної партії «Громадян-
ська платформа» Малгожата Кідава-Блон-
ська заявила, що не братиме участі у вибо-
рах 10 травня, якщо вони відбуватимуться 
поштою. 

Натомість 29 квітня прем'єр-міністр 
Польщі Матеуш Моравецький закликав 
верхню палату парламенту Сенат пришвид-
шити роботу, яка дозволить провести прези-
дентські вибори 10 травня шляхом поштово-
го голосування у зв’язку з пандемією.

В лютому минулого року наше суспільство, уже 
звичне до корупційних скандалів, струснув новий 
скандал. І дуже гучний, адже мова йшла про осо-
бливо неприпустиме в час війни – афери в оборон-
ній промисловості, постачанні української армії 
зброєю і боєприпасами.

Журналісти програми розслідувань «Наші 
гроші» в кількох передачах на каналі «1+1» де-
тально розповіли про ці схеми розкрадання обо-
ронного бюджету. Аферисти організували по-
ставки на наші оборонні підприємства запчас-
тин для ремонту військової техніки за дуже за-
вищеними цінами. Діставали їх двома шляхами: 
контрабандою з Росії і нелегальною закупівлею 
на складах нашої ж армії. Запчастини зловмис-
ники легалізували через створені ними фірми-
прокладки.

Молодиків очолював Ігор Гладковський, син 
Олега Гладковського, заступника секретаря Ради 
національної безпеки і оборони. Щоб змусити обо-
ронні заводи купувати деталі за дуже завищени-
ми цінами, Ігор звертався до батька, котрий і про-
штовхував ці оборудки.

Але цікаво, що наші правоохоронні органи, в 
тому числі Генеральна прокуратура, давно знали 
про ці схеми, бо вели розслідування їх ще з 2016 
року. Тільки от скільки ще б років тяглося таке «роз-
слідування», якби не викриття в медіа цих обору-
док.

Скандал трапився у розпал президентської 
виборчої кампанії і, звичайно, вдарив по іміджу 
тодішнього президента і кандидата знову на цей 
пост Петра Порошенка. Адже Гладковський (на 
фото) був давнім бізнесовим партнером Поро-
шенка.

Після оприлюднення афер слідство начебто 
пішло швидше. Але все ж, воно, як і багато чого ін-
шого, перейшло «у спадок» новій владі.

Гладковський свого часу чомусь поміняв пріз-
вище, до цього він був Свинарчук. За аналогією з 
давнім політичним скандалом у США – «Уотергейт», 
наш скандал у медіа назвали – «Свинарчукгейт».

Ось що повідомляє про продовження розсліду-
вання Інтернет-газета «Українська правда».

«Поштові» президентські вибори в Польщі: 
до їх бойкоту закликали навіть колишні президенти

«Свинарчукгейт»: 
нове у розслідуванні

Несплачені податки на 50 млн: 
учасникам схем Гладковського 

посилили підозру
Антикорупційники повідомили про 

підозру в ухиленні від сплати податків 
на суму майже 50 млн грн та легаліза-
ції цих коштів чотирьом особам, які при-
четні до компанії «Оптимумспецдеталь».

Джерело: НАБУ, САП.
Дослівно: «29 квітня 2020 року де-

тективи Національного Бюро під про-
цесуальним керівництвом САП пові-
домили про підозру чотирьом особам, 
які фактично керували і забезпечува-
ли роботу ТОВ «Оптимумспецдеталь», у 
вчиненні тяжкого та особливо тяжкого 
злочину - ухиленні від сплати податків у 
особливо великому розмірі та легаліза-
ції коштів в особливо великих розмірах, 
набутих внаслідок вказаного злочину».

Деталі. Правоохоронці не назива-
ють прізвищ, але за даними «Україн-
ської правди» мова йде про екскерівни-
ка «Оптимумспецдеталі» Володимира 
Волохача, Віталія Жукова та Андрія Ро-
гозу, які фактично керували і забезпе-
чували роботу товариства, а також бух-
галтера Іванюк.

В ході досудового розслідування 
встановлено, що у 2015 році двоє осіб, 
які фактично здійснювали керуван-
ня товариством «Оптимумспецдеталь», 
розробили злочинну схему постачання 
комплектуючих для військової техніки 
до державних підприємств Державного 
концерну «Укроборонпром» з ухиленням 
від сплати податків з таких операцій.

До реалізації злочинної схеми осо-
би за грошову винагороду залучили од-
ного чоловіка, якого призначили на по-
саду як директора товариства, так і бух-
галтера, хоча жодних спеціальних знань 
у нього не було.

Фактичне здійснення бухгалтер-
ської діяльності на підприємстві було 
покладено на ще одну учасницю зло-
чинної схеми - бухгалтерку одного із під-
контрольних організаторам схеми під-
приємств.

Відповідно до узгодженої схеми, ор-
ганізатори забезпечували оформлення 
договорів на поставку товарів до під-
приємств «Укроборонпрому».

Проте ці товари не мали легального 
джерела походження - ні реально, ні до-
кументально не були придбанні товари-
ством «Оптимумспецдеталь».

Для приховування цього факту були 
створені фіктивні підприємства, які мас-
кували реальне походження комплекту-
ючих та створювали формальне закон-
не джерело походження цих товарів.

Шляхом відображення у податково-
му обліку безтоварних операцій з цими 
суб'єктами господарювання, формува-
ли податковий кредит та підвищували 
собівартість товарів, які фактично були 
набуті на безоплатній основі.

Отримані з операцій безготівкові 
кошти у подальшому переводились в го-
тівку, але податки на додану вартість та 
прибуток не сплачувались.

Таким чином, за 2015 - 2018 роки 

товариство ухилилось від сплати подат-
ків на загальну суму 49,342 млн гри-
вень.

На сьогодні учасникам злочинної 
схеми інкриміновано організацію та 
вчинення особливо тяжких злочинів, пе-
редбачених ч.3 ст. 212 та ч.3 ст.209 Кри-
мінального кодексу України.

Санкція статтей передбачає макси-
мальне покарання до 12 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна.

Розслідування фактів можливого 
ухилення від сплати податків ТОВ «Опти-
мумспецдеталь» розпочала Військова 
прокуратура ще навесні 2016 року та 
впродовж наступних трьох років слідчі 
та процесуальні дії в справі майже не 
здійснювалися.

Аж поки в березні 2019 року ТОВ 
«Оптимумспецдеталь» не опинилась в 
центрі корупційного скандалу навколо 
закупівель ДК «Укроборонпром», викри-
того журналістами (так звана справа 
Гладковських-Свинарчуків - ред.).

У відповідь 5 березня 2019 року 
двом з фактичних керівників ТОВ «Опти-
мумспецдеталь» (Рогоза і Жуков – ред.) 
Військова прокуратура повідомила про 
підозру у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Їм 
інкримінували ухилення від сплати по-
датків у 26,6 млн грн.

Один з підозрюваних (Рогоза – ред.) 
зголосився цю суму сплатити до бюдже-
ту, про що публічно повідомив тодішній 
генеральний прокурор Юрій Луценко.

Однак в подальшому Шевченків-
ський районний суд м. Києва відмовив 
прокурорам у задоволенні клопотання 
про звільнення підозрюваного від кри-
мінальної відповідальності за ухилення 
від сплати податків та закриття кримі-
нального провадження за цим фактом. 
Як йдеться в ухвалі, не було наведено 
належних допустимих доказів про спла-
ту 26,6 млн грн.

Тож 2 вересня 2019 року суд повер-
нув прокурору клопотання, що означа-
ло: розслідування у кримінальному про-
вадженні мало бути відновлено.

У листопаді 2019 року підслідність 
у цій справі постановою Генерального 
прокурора визначено за Національним 
бюро, оскільки події, які досліджували-
ся в межах цього провадження, перети-
налися з іншими, які вже розслідували 
детективи НАБУ щодо ДК «Укроборонп-
ром».

Детективи Національного бюро зі-
брали докази не лише того, що насправ-
ді сума податків, несплачених ТОВ, є 
більшою за раніше інкриміновані Вій-
ськовою прокуратурою, а й здобули під-
твердження, що вказані несплачені по-
датки в подальшому були легалізовані 
шляхом вчинення низки незаконних фі-
нансових операцій.

«Українська правда», 
30. 04. 2020. Pravda.com.ua
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Скандальний російський режисер, відомий садизмом 
у його фільмах,нав'язує українцям вину за Бабин Яр

Відомий український актор, 
телевізійний шоумен Сергій 
Притула жорстко висловився 
про скандальну історію із росій-
ським режисером Іллею Хржа-
новським, який нині виступає 
головним ініціатором транс-
формації Меморіалу Бабиного 
Яру. Ось його стаття на сторінці 
у Фейсбуці за 22 квітня.

Дякуючи Яніні Соколовій, дізнався 
про жах, який тихо відбувався остан-
німи місяцями в Києві. Це історія про 
Меморіал Бабиного Яру. Місце нашої 
спільної трагедії, місце, де під час оку-
пації Києва було розстріляно більше 
150 тисяч людей. Євреїв, ромів, укра-
їнців. Десятки тисяч вбитих нациста-
ми. Це місце – наша спільна травма.

І саме тут має постати Меморі-
ал Бабиного Яру. Проект довготри-
валий, він пройшов безліч стадій об-
говорень та експертиз, в тому числі 
міжнародних, аж раптом в цьому про-
екті на запрошення російських олігар-
хів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідма-
на з’явився російський режисер Ілля 
Хржановський. 

Звичайно, вже в цьому моменті ви 
можете почати задаватись питанням, 
яким чином в історії створення Ме-
моріалу у Києві з’явилось стільки ро-
сіян, які будуть вирішувати, якою буде 
пам’ять українців про історію злочинів 
на нашій землі.

Але це вже трохи інша історія. Сьо-
годні не про це, хоча і це важливо, в 
контексті питання національної гід-
ності!

Зараз варто трішки прискіпливіше 
розглянути постать нового художньо-
го керівника Меморіалу. Постать ре-
жисера Хржановського.

Цей режисер відомий лише одним 
фільмом – «Дау». Фільмом, в якому ак-
тори не грають біль, а їм справді ро-
блять боляче. Дуже боляче. Фактично 
над людьми в цьому кіно безжально 
знущаються заради задоволення яки-
хось психопатичних потреб режисера 
Хржановського.

Хочете приклад? У фільми Дау ді-
вчину реально ґвалтують пляшкою. В 
інтерв’ю російському РБК Хржанов-
ський відкинув претензії в негуман-
ності, а сцену зґвалтування пляшкою 
він прокоментував ось так: «А «муча-
ется» – это что? …Мы же мучаем лю-
дей в жизни намного больше. Так 
устроены люди. Понимаете, все зави-
сит от «квантового» взгляда наблюда-
теля… А что такое «на самом деле?»».

Одна із французьких кінозірок, з 
якою спілкувались журналісти фран-
цузького Le Monde, відмовилась від 
роботи з Хржановським, побачивши 
його фільм, який мала дублювати, ци-
тую: «Я не можу цього дозволити. Ця 
жінка страждає насправді!» – кри-
чала вона на режисера. «Та насрати, 
вона всього лише проститутка, котру я 
знайшов в БДСМ-борделі», — відповів 
Хржановський».

«Понимаете, все зависит от «кван-
тового» взгляда наблюдателя…»

Квантовий садист Хржановський 
на цьому, звичайно, не зупинився.

У його фільмі також мучать дітей. 
Немовлят! Саме про це написала Яні-
на Соколова і закликала відреагувати 
нашого уповноваженого з прав дітей та 
поліцію, відреагувати на факти насиль-
ства російського режисера. Чому на це 
мають реагувати українські чиновники 

та правоохоронці? Тому що російський 
режисер використав у своєму кіно 
українських дітей з сиротниців.

Хржановський у кіно знущав-
ся над українськими сиротами, ґвал-
тував жінку і співпрацював з росій-
ськими неонацистами та антисеміта-
ми. А тепер він приїхав, щоб будувати 
Меморіал Бабиного Яру, щоб українці 
краще пам’ятали знущання та вбив-
ства нацистів.

Я відмовляюся розуміти цей 
трешняк!

І навіть це не кінець історії. Я по-
знайомився з «концепцією», яку за-
пропонував Хржановський для Мемо-
ріалу. І в мене склалось враження, що 
його мета – переплюнути знущання 
над немовлятами.

Для мене очевидно, що «нова конц-
пеція Хржановського» переслідуює ціл-
ком російські цілі – перетворити укра-
їнську трагедію на український злочин. 
Зробити з постраждалих – убивць.

Хржановський відверто каже, що 
хоче виділити історію Бабиного Яру з іс-
торії Голокосту, з історії злочину нацис-
тів проти людяності, він хоче розповісти 
українцям історію унікального особли-
вого «українського Голокосту». Відчува-
єте? Київ – українська столиця. Злочи-
ни – нацистів. Тому росіянин розкаже 
про «особливий український Голокост».

Бабин Яр – це величезна рана, не 
пережита до кінця трагедія, яку схи-
блений псих намагається викорис-
тати, щоб тепер зробити боляче цілій 
країні, а не тільки людям на знімаль-
ному майданчику.

Я закликаю керівників та членів 
наглядової ради Меморіалу відреагу-
вати негайно. І відреагувати, не всту-

паючи в полеміку про мистецтво, а 
відразу звільнивши з посади цього 
Хржанівського. Бо це вже не про мис-
тецтво. Це про гідність. І це про біль 
мільйонів людей. Поряд з яким такі не-
люди не можуть навіть стояти. Не те 
що чимось керувати.

А дискусії про мистецтво ми пе-
ренесемо на інший раз, я, наприклад, 
знаю історію про художника, який роз-
почав світову війну, давайте його при-
значимо посмертно керівником десь 
в росії, тим більше, що якийсь час цей 
художник дуже плідно співпрацював з 
СРСР, правонаступником якого стала 
расєюшка.

Сергій ПРИТУЛА

Як можна було дозволити знімати в Україні ще й фінансувати такі фільми? 
Хто призначив таку людину художнім керівником українського Музею-меморіалу?

Коментарі читачів у Фейсбуці до цього тексту.
Natasha Yakovleva. Я все не можу зрозуміти: ЯК РОСІЙСЬКИЙ «режисер», 

мабуть громадянин Росії, отримав посаду в Українському Музеї-Меморіалі? 
Навіть якщо не брати до уваги всі його збочення і діагнози, згідно яких він 
просто непрацездатний?!? ХТО підписав наказ про його призначення!??!?!

Helena Glinskaya - Shkuleta. По перше, як могли призначити таке.. на по-
саду, по друге, як могли видати їм дитину з дитбудинку. По третє, невже лише 
зараз цей фільм зняли. Невже, ніхто не знав? Ні в якому разі не випускати з 
країни і найвищу міру покарання цьому нелюду. Це жах. Ну, як же таке може 
відбуватися в цивілізованому світі. 

Elena Vynograd. Додам трешу про фільм ДАУ - він частково був профінан-
сований Держкіно.

Тетяна Дубик. Від таких новин скоро волосся сиве буде.
Валентина Круглик. Судити тих, хто дав маленьких дітей на зйомки філь-

му.
Irina Novakovskaya. Але ж хтось спонсорував цей «талант»? Хтось допомо-

гав найти сиротинець з дітьми 
Lyuba Kinashovych – Irina Novakovskaya: спонсорували ми - він просив 

завдаток 5,7 млн грн, як аванс, які йому дали. І один з його фільмів мав ви-
ступати як Держкіно

Юлия Майхер. Як на мене, то «режисер» явно стоіть на обліку в лікарні 
для психічно хворих. Ну не може здорова людина ТАКЕ знімати!!!!! Це кіно - ін-
струкція для маньяків?

Руслан Сидорович. Нічого, що кіно фінансувалось з наших податків???
Alla Kudinova. Бляха, зупиніть планету — я зійду....
Валентина Петренко. В нас що в Україні, не має своїх людей. Чому саме 

росіянин? Росія, яка нас вбиває, буде ще нам історію розповідати. Це такий 
сором для України.

Svitlana Chub-Krywuzka. Одним із членів наглядової ради, Сергію, є ваш 
партійний бос Святослав Вакарчук. Спитайтеся в нього, чому він мовчав.

Людмила Шевченко. Він же не один знімав той фільм, купа працівників, 
творчих, технічних! І всім все норм? 11 років жили, мовчали, виховували ді-
тей? Спиніть цю планету, я вийду.

«Українська правда» – 
«Історична правда», 23. 04.2020.

Харківські правоохоронці розслідують 
факт можливого порушення прав дітей, 
імовірно, вихованців дитячого будинку під 
час зйомок фільму «Дау», що відбувалися в 
Харкові в 2008-2011 роках.

Факт розслідування підтвердив ко-
респонденту Укрінформу прессекретар 
прокуратури Харківської області Дмитро 
Чубенко.

Ідеться про фільм «Дау», який знімав у 
Харкові протягом кількох років російський 
режисер Ілля Хржановський.

З 15 квітня у вільному доступі в Інтер-
неті з'явилися фільми цього масштабного 
проєкту. Напередодні у мережі Facebook 
почалося бурхливе обговорення 6-годин-
ного фільму «Дау. Дегенерація», де є сцени 
з немовлятами (показані досліди в закри-
тому науковому інституті).

«За результатами аналізу даних з ме-
режі Інтернет, виявлено факти, які можуть 
свідчити про порушення прав і свобод ді-
тей та інтересів держави у сфері охорони 
дитинства під час зйомок кінофільму на те-
риторії міста Харкова.

Ювенальні прокурори прокуратури 
Харківської області зареєстрували кримі-
нальні провадження за фактами катуван-
ня, а також виготовлення або розповсю-
дження творів, що пропагують культ на-
сильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК Укра-
їни).

Досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні здійснює слідче управ-
ління Головного управління Нацполіції в 
Харківській області», повідомив Чубенко.

За попередньою інформацією слід-
ства, неповнолітнім особам, вірогідно з 
числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кі-
новиробництва могли бути заподіяні фі-
зичний біль або моральне страждання.

Крім того, вважають у прокуратурі, 

оприлюднені кадри з відео можуть мати 
ознаки твору, що пропагує культ насиль-
ства і жорстокості 
або дискримінації.

Водночас, як 
відомо, російський 
режисер Ілля 
Хржановський на-
прикінці 2019 року 
став художнім ке-
рівником Меморі-
ального центру Го-
локосту «Бабин Яр» 
у Києві.

Над фільмом «Дау», який і до цього 
скандалу був відомий через тривалий і не-
звичний процес зйомок та відверті сцени 
й сцени насильства у фільмі, група працю-
вала загалом біля 15 років (5 років в Укра-
їні і 8 в Лондоні – постпродакшн).

Основні зйомки пройшли в Харкові в 
2008-2011 рр. – на території колишнього 
басейну «Динамо» був побудований «Мос-
ковський секретний НДІ», також зйомки 
були на вулицях міста.

Усі учасники проєкту підписали згоду 
про нерозголошення. За підтвердженням 
самого Хржановського, протягом кількох 
років люди жили в декораціях за правила-
ми радянського часу періоду 1938 - 1968 
рр. – з «партійною організацією» та навіть 
«в'язницею».

У свою чергу, у Благодійному фон-
ді Меморіальний центр Голокосту «Бабин 
Яр» звинувачення на адресу їхнього ху-
дожнього керівника, режисера фільму 
«Дау» вважають суб'єктивними та емоцій-
ними й просять дочекатися висновків від 
правоохоронців – чи дійсно щодо дітей під 
час зйомок у Харкові були якісь неправо-
мірні дії.Про це йдеться в офіційній зая-
ві організації. У фонді також закликають 
ЗМІ та громадськість «усвідомлювати, що 
Меморіальний центр «Бабин Яр» і проєкт 

«Дау» - це абсолютно різні проєкти».
Уповноважений ВР України з прав лю-

дини Людмила Денісова заявила:
«Підтримую ініціативу проведення на-

лежного розслідування у справі викорис-
тання в зйомках малолітніх дітей, які міс-
тять ознаки насильства та їх незаконної 
експлуатації.

Сподіваюся, що правоохоронні органи 
дадуть належну правову оцінку у цій ситу-
ації. Утім наголошую, що в процесі розслі-
дування діти не мають вдруге піддаватися 
психологічному травмуванню».

У Харкові допитали 
директора дитбудинку, 

немовлят з якого знімали 
у фільмі «Дау»

«УП – ІП», 24. 04. 2020.
У Харкові, у зв’язку з відкриттям кри-

мінальних проваджень за фактами мож-
ливих катувань, допитали директора об-
ласного будинку дитини № 3, вихованців 
якого 10 років тому задіяли в зйомках 
фільму Іллі Хржановського «Дау».

Про це розповів прессекретар про-
куратури Харківської області Дмитро Чу-
бенко: «Є розуміння того, що дійсно діти з 
установи були задіяні в зйомках. І зараз 
вирішується питання щодо доступу до до-
кументації будинку дитини та інших про-
цесуальних дій у справі».

Як стало відомо Укрінформу, дозвіл 
на використання кількох дітей у фільмі 
давав свого часу департамент охорони 
здоров'я Харківської ОДА.

В обласний будинок дитини №3 (роз-
ташовується на вулиці Амосова, 44, у Не-
мишлянському районі міста Харкова) по-
трапляють діти з різними вадами розвитку, 
в тому числі й з синдромом Дауна, зокре-
ма, малюка з таким захворюванням брали 
для зйомок.

Скандальний фільм «Дау»: 
кримінал, знущання над дітьми та позиція «Бабиного Яру»

ДОВІДКОВО.
Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» — запланова-

ний в Києві меморіал, присвячений жертвам Голокосту. 
Голокост – систематичне винищення нацистами євреїв у Ні-

меччині і на окупованих нею територіях під час Другої світової 
війни.

На українських територіях, окупованих нацистською Ні-
меччиною у 1941 – 1944 роках, загинуло близько 6 мільйонів 
цивільних осіб, українців і представників інших етносів, з яких 
близько 900 тисяч євреїв, що проживали в Україні.

Бабин Яр у Києві: у роки окупації Києва – місце нацистсько-
го геноциду. Тут, починаючи з 29 вересня 1941 р. і до жовтня 
1943 р., гітлерівська окупаційна влада знищила від 70 тис. до 
100 тис. осіб.

29 вересня 2016 року було підписано декларацію про намір 
будівництва Центру і засновано Благодійний фонд «Меморіал Го-
локосту «Бабин Яр».

Мета центру:
увічнити пам'ять про всіх жертв трагедії, розповідаючи про 

їхню історію;
пояснити відносини євреїв з не-євреями Києва та України;
створити на базі проекту дослідницький центр, що спеціалі-

зуватиметься на Голокості та інших злочинах, скоєних на терито-
ріях України, Східної Європи та колишнього Радянського Союзу;

привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екс-
тремістської, расистської ідеологій;

показати значимість спадщини й пам'яті в процесі побудови 
демократичного суспільства та мирного майбутнього.

Створення меморіалу підтримала влада міста та Президент 
Петро Порошенко. 

Наглядова рада. 19 березня 2017 року було засновано На-
глядову раду Фонду. Її членами стали голова виконавчої ради 
Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський, філан-
тропи Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Герман Хан та Павло 
Фукс (останні три – російські бізнесмени), колишній Генераль-
ний директор ЮНЕСКО (2009-2017) Ірина Бокова, головний ра-
бин Києва та України Яків Дов Блайх, музикант Святослав Ва-
карчук, професійний боксер Володимир Кличко, експрезидент 
Польщі (1995-2005) Александр Квасневський, колишній міністр 
закордонних справ Німеччини Йошка Фішер, член Сенату США 
від штату Коннектикут (1989-2013) Джо Ліберман.

Плани щодо відкриття. 6 вересня 2019 року журі міжнарод-
ного архітектурного конкурсу одноголосно обрало кращий проєкт 
майбутнього Меморіального центру. Автором проєкту є команда 
архітектурного бюро «Querkraft Architekten» (Австрія). Відкриття 
комплексу планується у 2023 році. Площа майбутнього меморі-
алу становитиме близько 77 тисяч квадратних метрів. Про-
єкт є прикладом державно-приватного партнерства. 
Його орієнтовна вартість становить $120 млн.

Ілля Хржановський

ого меморі-
в. Про-
тва.а.. 8
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Закоордонне українсство

Скандальний російський режисер, відомий садизмом 
у його фільмах,нав'язує українцям вину за Бабин Яр

Коментар редактора 
«Світ-інфо».

«Задовбав уже цей Бабин Яр і 
ці євреї» – хочеться спересердя ви-
гукнути. Але стримаймо емоції, не-
рвозності у наш стресовий час і так 
доволі. 

Якось я відповідав на запитан-
ня: «Що ви скажете про євреїв?» Від-
повідь моя була така: «Скажу, що 
треба якомога менше казати на ці 
теми».

Дійсно, що за такий особливий 
народ, який займає перше місце у 
світі по «казаннях» про нього? При-
тому, ці оцінки прямо протилежні. 
Одні торочать, що євреї правлять 
світом, інші запевняють, що це най-
нещадніший народ в історії. А що, як 
сказати: народ як народ, такий, як і 
інші? От щось не виходить.

А як тут вийде, коли стільки вся-
кого, що «підказує» на оту першу вер-
сію? Правлять, і все тут. Ну,те, що 
наш молодий шостий президент кра-
їни єврей, – зрозуміло. Але ж і всіх 
попередніх 5-ох зачисляють туди ж. 
Читали таке, особливо в Інтернеті? 
І прізвища їм, замість їхніх україн-
ських, озвучують, мовляв, «справ-
жні», типу Рабинович, Вальцман, Ба-
ренбойм.

Можна було б іронізувати щодо 
такого. Але є деякі серйозні речі. 
Одна з них – непомірне роздування 
теми Бабиного Яру. Не сприйміть це 
за блюзнірство, адже то місце зни-
щення величезної кількості людей. 
Але таке акцентування… Ще й з ак-
центом на єврейство, на те, що вони 
загинули отут, на нашій землі. Ще й з 
такими новими скандалами.

Чи не варто б дещо змістити ак-
цент, при всій пошані до жертв тра-
гедії Бабиного Яру? До речі, залиш-
мо в спокої назву ближньої станції 
метро «Дорогожичі», яку дехто так 
уже хоче перейменувати в «Бабин 
Яр». Дорогожичі – древня назва, 
пов’язана з історією Київської Русі.

Так от, щодо акцентів. Голокост – 
далеко не єдина така трагедія люд-
ства у ХХ столітті і не єдина на на-
шій українській землі. Досить згада-
ти загалом дві Світові війни, в яких 
загинули десятки мільйонів людей. 
У тому числі величезні жертви поне-
сла Україна. А у нас же був ще й Голо-
домор, і навряд чи пам`ять мільйонів 
його жертв належно вшанована тим 
скромним меморіалом у Києві. 

Між іншим, у нашому Черні-
гові досі нема пам`ятника жерт-
вам Голодомору. Хоч свого часу, 

за указом президента Ющенка, 
такі пам’ятники, бодай у вигляді 
дерев̀ яного хреста, встановлювали 
мало не в кожному селі.

Доречно нагадати, що і Голодо-
морів було три: окрім найбільшого, 
1932–1933 років, ще були 1921 і 
1947 роки.

А загалом тоталітарний комуно-
радянський режим СРСР!? За понад 
70 років його існування знищено на 
території Союзу десятки мільйонів 
людей, досі їх навіть не пораховано. 
В тому числі мільйони в Україні. Зга-
даймо хоча б Великий терор 1937 – 
1938 років. 

То ж давно час спорудити в сто-
лиці України великий меморіал саме 
жертвам тоталітарного режиму за-
галом. Звернімо увагу: під Меморіал 
«Бабин Яр» заплановано територію 
майже у 8 гектарів! І це в Києві, де 
на вагу золота кожен клаптик землі. 
І вартість цього проекту – 120 міль-
йонів доларів, або 3 мільярди 250 
мільйонів гривень.

Та що тут говорити про такий 
Меморіал жертвам тоталітаризму, 
коли в Україні за 30 років так і не 
спромоглися провести бодай гро-
мадський суд над комуністичним 
режимом. Що давно зроблено у де-

яких країнах колишнього соцтабору 
і в чому вони готові допомогти нам. 
У нас же проциндрили три десяти-
ліття, при всіх попередніх президен-
тах, парламентах і урядах. Промо-
лоли язиками так звані національ-
но-демократичні сили, починаючи з 
Народного Руху. 

Та повернімося до Меморіа-
лу «Бабин Яр». Його названо «дер-
жавно-приватним» проектом. Так і 
згадується прислів’я «Гуртове-чор-
тове». Яка тут складова державно-
го і приватного, громадського? По-
чалося начебто ж з державного рі-
шення – президента і міської влади 
столиці. Далі створюється Наглядо-
ва рада. Ким, які її функції? Схоже, 
керівні. Від імені кого? Ну, наглядо-
ві ради у нас зараз взагалі в моді. У 
приватному бізнесі – це зрозуміло. 
Але ось і у державних структурах. 
Чуємо про наглядові ради у таких 
потужних з них, мало не міністер-
ствах, як, наприклад,Укрзалізниця, 
Укроборонпром. Особливо почу-
ли останнім часом, коли виплив-
ли зарплати членів цих рад, вста-
новлені, мабуть же, ними самими. 
Зарплати і приплати по півмільйона 
гривень а той більше.

Припустімо, цей Меморіал фі-

нансується не державним коштом. 
Значить,приватним бізнесом, про 
що каже уже сама така річ, як Бла-
годійний фонд. Хто ж фінансує? На-
певно, ж три багаті російські єв-
реї, згадані члени Наглядової ради 
А де ж багаті українські євреї, вза-
галі наші багатії, яких ми лаємо сло-
вом – «олігархи»? І українські біз-
несмени, якщо ми кажемо, що там 
були вбиті далеко не одні євреї? За-
питання не зайві, адже хто платить, 
той і замовляє музику.

Отак ми й підійшли до питання, 
яке задають у коментарях в Інтер-
неті обурені читачі статті Сергія При-
тули. Хто там чим керує, хто і як кого 
призначає? Яка тут роль держави в 
цьому начебто все ж державному 
закладі? 

Як опинився на цій посаді отой 
скандальний російський режисер? 
Ну, скандал щодо його фільму – 
окрема тема, раз уже правоохорон-
ні органи нарешті (!) порушили і роз-
слідують кримінальну справу. Але й 
поза цією справою є надто багато 
запитань. Насамперед, щодо трива-
ючого впливу агресора Росії на нашу 
історію і сьогодення.

Петро АНТОНЕНКО 

Ігор 
ЛУЦЕНКО, 
народний 
депутат 
України 
8-скликання

Потрібен 
чорнобильський 

«Нюрнберг»
Правильно було б засу-

дити радянських керівни-
ків, котрі ще залишилися 
живими (чи ні) за ту першо-
травневу демонстрацію в 
Києві, за приховування ін-
формації, за невжиття дій, 
внаслідок яких постраж-
дав і свій народ, і решта 
світу.

Тоталітарні, комуніс-
тичні режими реагують 
однаково. Що Китай з ни-
нішнім вірусом, що СРСР з 
Чорнобилем приховували 
справжній масштаб ката-
строфи, здійснювали тиск 
на тих, хто намагався роз-
казати правду.

У нас в Україні є усі 
можливості для цього. 
Зробити такий собі «чорно-
бильський Нюрнберг». Бо 
за усі свої страшні злочини 
керівники СРСР не поне-
сли ніякої відповідальнос-
ті, жоден. 

А тут є і увага міжна-
родної спільноти (усі в сві-
ті прекрасно знають про 
Chernobyl), і наявні числен-
ні живі свідки. Треба діяти.

Російський комуністич-
ний тоталітаризм мусить 
бути покараний, інакше це 
зло лише буде повертатися 
і зростати.

26 квітня 2020 р.

Кожного року 26-ого квітня українці всього світу 
згадують цю трагічну дату з 1986 року. Коли вістка 
про аварію на Чорнобильській електростанції доле-
тіла до українських поселень в США, то багато зусиль 
було докладено, щоб допомогти потерпілим та роз-
крити засекречення про цю аварію пануючим в той 
час Совєтським Союзом.

У Чікаго в 1990 році 84 Відділ Союзу Українок Аме-
рики (СУА) та Товариство РУХ запросили др. Дмитра 
Гродзинського, академіка Національної Академії Наук 
України, дати доповідь на тему: «Чорнобиль і його на-
слідки». Доповідь відбулася у приміщенні Українсько-
го Інституту Модерного Мистецтва в Чікаго на яку при-
було багато зацікавлених осіб. Др. Гродзинський, який 
очолював Інститут клітинної біології і генетичної інже-
нерії НАН України, дуже цікаво розповідав та ілюстру-
вав наслідки радіації на рослинах та тваринах.

Тема наслідків радіації дуже цікавила інтелек-
туальні кола американського суспільства і др. Гро-
дзинського було запрошено говорити на цю тему у 
коледжах та університетах в штатах Іллінойс, Індіяні 
та на сході Америки. Йому також давали інтерв’ю на 
публічному радіо (PBS) американські журналісти ,які 
побували в Чорнобильській зоні.

Цьогорічне відзначення Чорнобильської трагедії 
не відбулося на Дні Землі в Oscar Scherer State Park, 
Osprey, Florida, як у минулому, через карантин коро-
навірусу. Але священики українських церков у Норт 
Порті, штат Флорида, відправили панахиди за жерт-
ви Чорнобиля, а члени громади помолилися за них. 
Вічна їм пам’ять!

Віра БОДНАРУК
Громадський Комітет, Норт Порт, Флорида, США

Фото Богдана Боднарука

Пряма мова

Наші земляки відвідали Урядовий 
центр на запрошення комісара округу 
Лекаванна (штат Пенсильванія) демо-
крата Джеррі Нотаріанні. 

Демократична й культурно різно-
манітна країна Сполучені Штати Аме-
рики незмінно підтверджує важли-
вість відносин із Україною як із дру-
гом і стратегічним партнером. 

Побувала на зустрічі з комісаром 
округу Лекаванна Джеррі Нотаріан-
ні і авторка цих рядків – заслужений 
працівник культури України, голова 
Полтавського обласного відділення 
Міжнародної організації «Жіноча гро-
мада» Валентина Шемчук. 

Урядовий будинок стоїть у серед-

місті Скрентона. Тут відкриті офіси всіх 
трьох окружних комісарів. Зберігаєть-
ся юридичний архів. Працює податко-
ва адміністрація. У сімейному суді роз-
глядають справи, що стосуються дітей і 
родин. Серед головних аспектів діяль-
ності – допомога всім ветеранам: тим, 
хто брав участь у бойових діях і хто 
пройшов службу в армії чи на флоті. 
Повсякчас на сторожі безпеки грома-
дян шерифи, в чиї обов’язки входить 
підтримка правопорядку, допомога в 
здійсненні правосуддя. 

Наші відвідини Урядового центру 
позначилися особливою гостинністю 
комісара округу Лекаванна від Демо-
кратичної партії США Джеррі Нотарі-

анні. А праця державних службовців 
– доброзичливою відкритістю. 

Знову вдалося завітати до скрен-
тонських пам’яток. Музей природни-
чої історії знаменитий своїми арте-
фактами та мальовничим краєвидом 
навколо будівлі. Відомі доменні печі, 
побудовані 1848–1857 років, і Музей 
залізниці, прокладеної 1851-го. А ко-
лишній вокзал відновлений як готель 
«Редіссон». Культурний центр-театр 
включений у національний реєстр іс-
торичних місць. 

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник 

культури України

Великодні вітання 
від обласних 

«Просвіт» 
Товариство Української Мови ім. Шевчен-

ка в США (ТУМ) отримало багато Великодніх по-
бажань, через інтернет, від обласних осередків 
«Просвіти» для членів ТУМ та української громади 
в діяспорі.

Просвітяни дякують за поміч у видавничій пра-
ці, за утвердження української мови на всіх тере-
нах України, за поміч в освітницькій ділянці, за по-
міч раненим воїнам України та їх родинам.

Свої Великодні молитви та щирі святочні вітання 
пересилають просвітяни обласних «Просвіт»:

Київ, Центральне Правління;
Києво Могилянська Академія, правління:
голови обласних організацій «Просвіти»:
Хмельницький, Віталій Міхалевський;
Луцьк, Микола Кучерепа;
Чернівці, Остап Савчук;
Рівне, Іван Вєтров;
Полтава, Микола Кульчинський;
Луганськ, Володимир Семистяга;
Херсон, Олег Олексюк;
а також представники організацій:
Запоріжжя, Анатолій Ажажа, член Правління;
Харків, Анатолій Кіндратенко, газета «Журавлик»;
Львів, Олег Романчук, журнал «Універсум»;
Чернігів, Петро Антоненко, газета «Світ-інфо»;
Дніпро, Фідель Сухоніс, журнал «Бористен»
Острозька Академія, ректор Ігор Пасічник.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США)

Джеррі Нотаріанні й Валентина 
Шемчук на площі Скрентона

Полтавці зустрілися у США з комісаром округу 

Пам’ять про Чорнобильську аварію 

Др. Д. Гродзинський дає доповідь у Чікаго,1990 р.

«День Землі», Флорида, квітень 2019 р. Зліва 
направо: Л. Попель, Б. Боднарук, Н. Лехман, 

В. Боднарук, М. Футей, І. Олесницька, суддя Б. Футей
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У 2020 році, 22 квітня, – 150 ро-
ків від дня народження Володимира 
Ульянова, який більше відомий в іс-
торії за псевдо Ленін. 

Він уособлює типовий приклад 
істоти, що заради власної мети, на 
свою користь пройшов по трупах лю-
дей, реалізуючи принцип «мета ви-
правдовує засоби». 

І він був справжнім майстром 
ведення інформаційно-психологіч-
ної війни, зомбування, обдурюван-
ня людей. Адже свої злочинні вчинки 
він пояснював тим, що бореться за 
справедливість, чесність тощо… 

Спробуємо назвати хоча б части-
ну його злочинів.

Ульянов був дуже цікавим ро-
сійським патріотом, тобто шовініс-
том і російським імперіалістом. Під 
час Першої світової війни заради за-
хоплення влади у своїй країні пішов 
на змову та отримав фінансування 
від ворога Російської імперії – Ні-
мецької імперії. Гасло його більшо-
вицької партії – поразка Росії у ві-
йні з державами Четверного союзу. 
Отже, його політична сила була зна-
ряддям підривної діяльності проти 
власної країни. Мета – захоплення 
влади, без неї ця країна для нього 
була нічого не варта. 

Організація захоплення влади 
в Росії шляхом «жовтневого» дер-
жавного перевороту, встановлення 
деспотичного режиму («диктатури 
пролетаріату») і утримання влади за 
допомогою державного терору . Ось 
кілька цитат В. Ульянова-Леніна.

«... Чудовий план! Докінчували 
його разом із Дзержинським. Під ви-
глядом «зелених» (ми потім на них 
звалимо) пройдемо на 10-20 верст 
і перевішаємо куркулів, попів, по-
міщиків. Премія: 100.000 р. за по-

вішеного[...]» (Литвин А. Л. «Красный 
и Белый террор в России в 1917—
1922 годах»).

«Війна не на життя, а на смерть 
багатим і дармоїдам, буржуазним 
інтелігентам[...] з ними треба роз-
правлятися, при найменшому пору-
шенні[...] В одному місці посадять до 
в'язниці[...] У іншому – поставлять 
їх чистити туалети. У третьому – за-
безпечать їх, після відбуття карцеру, 
жовтими квитками[...] У четвертому 
– розстріляють на місці[...] Чим різ-
номанітніше, тим краще, тим багат-
шим буде загальний досвід[...]» (24 – 
27 грудня 1917 р., Ленин В.И., Полн. 
собр. соч.,т. 35, с. 200, 201, 204. — 
Із праці «Как организовать соревно-
вание?»).

«Пенза, Губвиконком. [...]провес-
ти нещадний масовий терор проти 
куркулів, попів і білогвардійців; сум-
нівних замкнути в концентраційний 
табір поза містом» (9 серпня 1918 р., 
Ленин В. И., Полн. собр. соч.,т. 50, с. 
143-144).

«Саратов, (уповноваженому 
Наркомпрода) Пайкесу. [...]раджу 
призначати своїх начальників і роз-
стрілювати змовників і тих, хто вага-
ється, нікого не питаючи і не допус-
каючи ідіотської тяганини» (22 серп-
ня 1918 р., Ленин В.И., Полн. собр. 
соч., т. 50, с. 165).

«Свияжськ, Троцькому. Здиво-
ваний і стривожений уповільнен-
ням операції проти Казані, особливо 
якщо вірно повідомлено мені, що ви 
маєте повну можливість артилері-
єю знищити противника. По-моєму, 
не можна жаліти міста і відкладати 
довше, бо необхідно нещадне вини-
щення[...]» (10 вересня 1918 р., Ле-
нин В. И., Полн. собр. соч., т.50, с. 
178).

І так можна безкінечно цитувати 
цю істоту, для якої державний терор 
був головним інструментом. 

ДО РЕЧІ, автор цього допису сам 
був здивований, коли раптом дізна-
вся, що автором ідеї «десяткування» 
в армії комуністичної Росії є не Лев 
Бронштейн-Троцький, а саме Воло-
димир Ульянов: 

«4) Ввести розстріл за недисци-
пліну. [...] 9) Ввести кругову поруку 
всього загону, наприклад, загрозу 
розстрілу десятого, – за кожен випа-
док пограбування» (28 травня 1918 
р., Ленин В.И., Полн. собр. соч., т 36, 
с. 374, 375).

Для Московського князівства – 
Московського царства – Російської 
імперії державний терор як голо-
вний інструмент політики НЕ був чи-
мось новим. Маємо на увазі таких 
кривавих диктаторів і психопатів, 
як наприклад Олександр Невський, 
Іван Четвертий («Грізний»), Петро 
Перший… Хіба що масштаби, тоталь-
ний характер комуністичного терору 
можуть вражати на фоні пропаганди 
про «владу трудящих»…

Імперіалістична політика кому-
ністів-більшовиків на чолі з Ульяно-
вим по відношенню до інших наро-
дів. Ще не встановивши свою владу 
на всій території Росії, вже 17 грудня 
1917 року офіційно почали агресив-
ну війну проти Української Народної 
Республіки. І з перервами вели її до 
майже повного загарбання в 1920-
му (поділили її з Польщею, Чехос-
ловаччиною та Румунією). Форми і 
методи державного терору більшо-
вицької Росії проти Українського на-
роду були ще жорстокіші, ніж проти 
своїх «великоросів» у їхній громадян-
ській війні.

Ульянов виявився справжнім 

майстром ведення гібридної війни 
проти України та інших народів. Тво-
рення фейкових державних утво-
рень, маскування російської агресії 
під виглядом місцевого сепаратиз-
му стали зразком для наступників, 
серед яких назвемо Йосипа Сталіна, 
Володимира Путіна…

Ульянов став ідеологом і ор-
ганізатором створення держави, 
в якій нормою стали надексплуа-
тація, визиск, грабунок населення, 
надзвичайно низький рівень життя. 
Адже це була держава, де викорис-
товували рабську працю (мільйонів 
ув’язнених), відновили кріпосне пра-
во для селян тощо. Бо без них адмі-
ністративно-командна економіка не 
могла працювати. Створено новий 
правлячий клас держави, у якого 
була вся політична, економічна вла-
да, привілеї та блага, – комуністична 
номенклатура. Вже у 1920-х – 1930-
х роках аналітики української полі-
тичної еміграції називали їх «кому-
ністичним дворянством». 

ЩЕ ОДНЕ ПИТАННЯ: як Ульянов 
із подільниками зуміли ідеологічно 
обґрунтувати, організувати і здій-
снити стільки кривавих злочинів і 
водночас замаскували цю катастро-
фу-трагедію, хоч на короткий час (а 
для декого і досі), як щось успішне, 
передове і справедливе?

Відповідь проста: нав’язування 
«класової моралі», «комуністичної 
моралі» замість загальнолюдської 
(в нашому розумінні означає хрис-
тиянської). Люди, цілі соціальні гру-
пи суспільства оголошувалися во-
рогами «пролетаріату», «трудящих», 
яких треба ліквідувати (на практиці 
вбити). Ульянов пояснив: «Наша мо-
раль підпорядкована повністю ін-
тересам класової боротьби проле-

таріату». Так і виникла «комуністична 
мораль», яка все дозволяла комуніс-
тичним можновладцям і практично 
реалізувала, як він писав, «необхід-
не на ділі сполучення терору з вихо-
ванням мас».

Захоплення та утримання влади, 
відновлення під фальшивими гасла-
ми російської імперії і продовження 
боротьби за світове панування Во-
лодимиром Ульяновим та його ко-
манди стало ЗРАЗКОМ наслідуван-
ня для всіх кривавих диктаторів і 
загарбників XX-го і початку нашого 
сторіччя! 

Пам’ятаємо: «Комуністичний то-
талітарний режим 1917-1991 років 
в Україні визнається злочинним і та-
ким, що здійснював політику держав-
ного терору, яка характеризувалася 
численними порушеннями прав лю-
дини у формі індивідуальних та масо-
вих вбивств, страт, смертей, депор-
тацій, катувань, використання при-
мусової праці та інших форм масово-
го фізичного терору, переслідувань 
з етнічних, національних, релігійних, 
політичних, класових, соціальних та 
інших мотивів, заподіянням мораль-
них і фізичних страждань під час за-
стосування психіатричних заходів у 
політичних цілях, порушенням сво-
боди совісті, думки, вираження по-
глядів, свободи преси та відсутністю 
політичного плюралізму, та у зв’язку 
з цим засуджується як несумісний з 
основоположними правами і свобо-
дами людини і громадянина».

Публікації сторінки підготував 
Сергій БУТКО

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Злочини Ульянова-Леніна 
проти людства і людяності

21 квітня 1920–го року підпи-
сано Варшавський договір (полі-
тичні й військові конвенції) Дирек-
торії Української Народної Респу-
бліки з Польщею.

Наприкінці 1919-го Українська 
Народна Республіка, вимучена без-
перервними боями з російськими 
більшовиками і білогвардійцями, 
епідемією тифу та ізольована дипло-
матичною блокадою Антанти, пере-
бувала на межі існування. Армія й 
уряд опинилися в «трикутнику смер-
ті» – в районі містечок Любар, Миро-
піль, Остропіль на Волині, зі сторона-
ми довжиною 35-40 кілометрів, за-
блоковані з різних сторін більшови-
ками, білогвардійцями, поляками і 
приречені на винищення. 

Залишалося або скласти зброю, 
або ж підписати угоду з Польською 
республікою – хай ціною втрати час-
тини територій, але з надією на про-
довження боротьби за незалежну 
Українську державу. 

Консультації й перемовини з по-
ляками розпочалися ще в жовтні 
1919-го і тривали кілька місяців. За 
результатами наради в Новій Чор-
ториї 4-6 грудня 1919-го, залишки 
Армії УНР вирушили ворожими ти-
лами в Перший Зимовий похід. Вод-
ночас на дипломатичному фронті си-
туація раз по раз заходила в глухий 
кут. Кордон мав пролягати по річці 
Збруч, тим самим Україна тимчасо-
во зрікалася своєї етнічних терито-
рій Галичини, Західної Волині, части-
ни Полісся, Лемківщини, Підляшшя, 
Посяння і Холмщини (загалом понад 
160 тисяч квадратних кілометрів 
і майже 11 мільйонів населення). 
Водночас уряд Юзефа Пілсудського 
відмовлявся від намірів розширити 

територію Польщі до кордонів Речі 
Посполитої 1772 року, визнавав не-
залежність УНР та надавав військо-
ву допомогу.

На інші компроміси поляки не 
погоджувалися. Та з огляду на тра-
гічність і безнадійність становища 
було вирішено прийняти угоду.

Договір між УНР та Республікою 
Польща, відомий як Варшавський 
договір (або пакт Пілсудського–Пет-
люри), підписаний о 1.40 в ніч на 22 
квітня 1920-го, хоча в самому до-
кументі зазначена дата 21 квітня. 
Його підписали голова української 
дипломатичної місії у Польщі Андрій 
Лівицький та віце-міністр закордон-
них справ Польщі Ян Домбський. 

Військову конвенцію підписано 
24 квітня, вона вважалася складо-
вою політичної угоди. Сам договір 
був таємним і опублікований лише в 
1926-му.

Угода викликала невдоволення 
значної частини українського полі-
тикуму, особливо в Західній Україні. 
Згодом Симон Петлюра так поясню-

вав свої дії: «Тільки нечесний дема-
гог може дозволити говорити собі 
про те, що «Петлюра продав» Гали-
чину, Волинь і так далі. Петлюра, 
якщо говорити правду, несе на собі 
відповідальність за історичні «грі-
хи» і недоліки української неорга-
нізованості, малокультурності і не-
сприятливі обставини в житті укра-
їнської нації … шлях до української 
державності лежить через Київ, а 
не через Львів. Тільки тоді, коли 
Українська Державність утвердить-
ся на горах Дніпра і біля Чорного 
моря, лише тоді можна думати ре-
ально про об’єднання українських 
земель, захоплених сусідами. Інша 
політика – це мрії, нереальні ком-
бінації, які приведуть до того, що ні-
якої України не буде… Я перекона-
ний, що вірність обраної мною лінії 
підтвердить історія».

Зрозуміло, договір укладався 
під польським диктатом, а Україна 
виступала в ньому «молодшим» парт-
нером. Однак і в самій Польщі умови 
договору спричинили бурхливу реак-
цію й гостру критику, до ратифікації 
в сеймі справа не дійшла.

25 квітня 1920-го розпочався 
енергійний наступ польсько-україн-
ських військ, і вже 6 травня союзні 
війська увійшли в Київ. Однак зго-
дом наступ захлинувся, масштаб-
них повстань у радянському тилу так 
і не вибухнуло, тож поляки пішли на 
укладення миру з більшовиками. 
Ризький мирний договір 18 берез-
ня 1921-го фактично анулював Вар-
шавський договір.

Та все ж завдяки українсько-
польському союзу Польська держа-
ва змогла відстояти незалежність, 
була знята більшовицька загроза 

для всієї Європи, УНР продовжи-
ла існування, а українська армія ще 
майже рік боролася з більшовика-
ми. 

Цей договір став єдиною вели-
кою міжнародною домовленістю 
УНР, водночас вдалося прорвати 
фронт блокади України Антантою.

100 років Варшавському договору України і Польщі

Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра на вокзалі в Станіславі 
(Івано-Франківську). 1920 рік. 

Зліва праворуч: польський генерал Антоній Лістовський, головний 
отаман військ УНР Симон Петлюра, українські полковники Володимир 

Сальський, Марко Безручко в день вручення прапора 6-й Січовій дивізії. 
Бердичів, 21 квітня 1920 року. 

Симон Петлюра вітає польського 
генерала Ридз-Смігли у визволеному 
від російських більшовиків Києві. 

10 травня 1920 року. 
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7 травня 
Народилися: 1840 – Марко Кропивницький, 

український письменник, драматург, актор; 1840 
– Петро Чайковський, російський композитор з 
українським корінням.

8 травня 
1945 – у передмісті Берліна підписано за-

ключний Акт про капітуляцію Німеччини у Другій 
світовій війні. 

9 травня 
1890 – народився Кирило Осьмак, україн-

ський громадський і політичний діяч. Президент 
Української головної визвольної ради (1944). За-
гинув в ув’язненні в радянській тюрмі в 1960 р.

11 травня
1905 – народився Михайло Шолохов, пись-

менник, лауреат Нобелівської премії з літерату-
ри 1965 р., українець по матері. 

1927 – у Каліфорнії заснована Американ-
ська академія кіномистецтв. Через два роки 
вона почала визначати лауреатів кіносезону, а з 
1931 р. вручати переможцям «Оскари».

1928 – у Нью-Йорку вперше у світі почалася 
регулярна трансляція телепередач.

12 травня 
996 – у Києві освячено першу на Русі кам’яну 

церкву – Десятинну. 
1935 – помер Юзеф Пілсудський, перший ке-

рівник відродженої Польщі. Очільник держави в 
1918 – 1922 рр., прем’єр-міністр у 1926 – 1928 
і 1930 р. Засновник нової польської армії, мар-
шал.

13 травня 
1849 – народився Панас Мирний (Рудченко), 

український письменник.
1933 – застрелився Микола Хвильовий (Фіті-

льов), український прозаїк, поет, публіцист, гро-
мадський діяч. Самогубство письменника стала 
символом краху ідеології українського націонал-
комунізму й кінця українського національного 
відродження 1920 – 1930-х років. 

14 травня 
1783 – імператриця Катерина II видала указ 

про закріпачення селян у Новоросії (Україна).
1814 – народився письменник Василь Сте-

фаник.

15 травня 
Народилися: 1873 – Павло Скоропадський, 

гетьман Української Держави у 1918 р.; 1891 – 
в Києві Михайло Булгаков, російський письмен-
ник.

16 травня 
1817 – народився Микола Костомаров, істо-

рик, етнограф і письменник.

18 травня 
1888 –у США продемонстрована перша гра-

мофонна платівка. 
1920 – народився Іван Павло ІІ (Кароль 

Войтила), Папа Римський, поляк, перший 
слов’янський понтифік католицької церкви (у 
1978 – 2005 рр.), перший Папа-неіталієць за 
останні 455 років.

1944 – у ніч на 18 травня близько 200 тис. 
представників кримсько-татарського народу, 
тобто фактично всіх, вивезли із Криму для посе-
лення у віддалених районах Середньої Азії, При-
уралля й Верхнього Поволжя.

20 травня 
1879 – народився Борис Мартос, україн-

ський політик і економіст, голова Ради Міністрів 
УНР у 1919 р. (квітень – серпень), науковий і гро-
мадський діяч на еміграції.

1892 – у Києві на Володимирському узвозі (з 
Подолу до Хрещатика) випробувано перший у Ро-
сійській імперії електричний трамвай. 

21 травня 
1921 – народився Андрій Сахаров, визна-

чний радянський фізик і громадський діяч, дис-
идент і правозахисник, академік АН СРСР. Лау-
реат Нобелівської премії миру 1975 р. 

«Ми зобов'язані постійно, 
аргументовано, твердо, наполе-
гливо відстоювати правду про 
війну, про колосальний внесок 
радянського народу в Перемо-
гу, про об’єднуючу і вирішаль-
ну роль Радянського Союзу в 
розгромі нацизму», 17 березня 
2015 року наголосив президент 
Російської Федерації Володимир 
Путін. Це твердження — наріж-
ний камінь російської державної 
політики національної пам’яті.

Саме тому тема ролі ленд-
лізу у перемозі над нацизмом у 
Другій світовій війні оцінюється 
офіційним Кремлем як допоміж-
на (якщо не можна взагалі її іг-
норувати): стверджується що до-
помога від США, Англії та Кана-
ди, що надходила за програмою 
ленд-лізу, відігравала важливу, 
але далеко не вирішальну роль 
в радянських військових зусил-
лях. Щоб без ленд-лізу Червона 
Армія все одно перемогла б вер-
махт, нехай і великою кров'ю і за 
більш тривалий термін.

Така політика пам’яті сучас-
ної офіційної Москви прямо су-
перечить власним оцінкам під 
час Другої світової війни та нео-
фіційним її тодішніх вищих керів-
ників.

30 листопада 1943 року на 
урочистому обіді в честь дня на-
родження Черчілля в Тегера-
ні Йосип Сталін заявив у виго-
лошеному тості: «Я хочу сказати 
вам, що, з російської точки зору, 
зробили Президент і Сполучені 
Штати для перемоги у війні. Най-
важливіші речі в цій війні – ма-
шини. Сполучені Штати довели, 
що можуть виробляти від 8000 
до 10 000 літаків на місяць. Ро-
сія може виробляти, щонайбіль-
ше, 3000 літаків на місяць. Ан-
глія виробляє 3000-3500 на мі-
сяць, в основному важкі бом-
бардувальники. Таким чином, 
Сполучені Штати – це країна ма-
шин. Без цих машин, отриманих 
по ленд-лізу, ми б програли цю 
війну».

Анастас Мікоян, який під час 
німецько-радянської війни за-
ймав посаду Голови Комітету 
продовольчо-речового поста-
чання Червоної армії, так проко-
ментував зневажливі оцінки в 
СРСР щодо ролі ленд-лізу у пово-
єнні роки: «Зараз легко казати, 
що «ленд-ліз» нічого не значив. 
Але восени 1941 року ми все 
втратили, і якби не «ленд-ліз», не 
зброя і не продовольство, ще не 
відомо, як би пішли справи».

У 1963 році радянський мар-
шал Георгій Жуков у неофіційній 
розмові, яку записали співробіт-
ники КДБ СРСР, що здійснювали 
за ним таємний нагляд, наголо-
сив: «Ось зараз кажуть, що со-
юзники ніколи нам не допома-
гали... Але ж не можна запере-
чувати, що американці нам гна-
ли стільки матеріалів, без яких 
ми б не могли формувати свої 
резерви і не могли б продовжу-
вати війну... У нас не було вибу-
хівки, пороху. Не було чим споря-
джати гвинтівкові патрони. Аме-
риканці по-справжньому виру-
чили нас із порохом, вибухівкою. 
А скільки вони нам гнали листо-
вої сталі! Хіба ми могли б швидко 
налагодити виробництво танків, 
якби не американська допомога 
сталлю? А зараз представляють 
справу так, що у нас все це було 
своє в достатку».

Ці оцінки можна зрозуміти. 
За 6 місяців і 9 днів 1941 року 
Червона армія втратила понад 
20 тис. танків, з них 3 тис. КВ і 
Т-34, 17 тис. літаків, понад 60 

тис. гармат і мінометів без вра-
хування 50-мм мінометів, що-
найменше 20% запасів амуні-
ції та пального, чималу кількість 
продовольства, обмундируван-
ня та інших видів матеріального 
забезпечення. Втрати промис-
лового потенціалу, які віднови-
ли за рахунок евакуйованих під-
приємств тільки у 1942-1944 ро-
ках, і сільського господарства 
на захоплених територіях ство-
рили ситуацію без перебільшен-
ня катастрофічну.

СРСР просив союзників у 
Першому (Московському) Про-
токолі про поставки від 1 жовтня 
1941 року, виробленому на кон-
ференції представників СРСР, 
Великобританії і США з питань 
взаємних військових поставок, 
серед іншого: літаки, включаючи 
бомбардувальники, танки, зе-
нітні гармати, протитанкові руш-
ниці, польові телефони та ка-
белі до них, підводні кабелі для 
телеграфу, алюміній, цинк, оло-
во, нікель, молібден, мідь, феро-
сплави, інструменти для різання 
металу та інше промислове об-
ладнання, сталь і сплави з неї, 
колючий дріт, толуол, нітроглі-
церин, фенол, фосфор, електро-
ди, гуму, джут, армійське взуття 
і обмундирування, пшеницю, цу-
кор тощо.

Український історик Іван Де-
рейко так узагальнив масштаби 
допомоги США, Англії та Канади 
Радянському Союзу: 22,15 тис. 
літаків, 12,7 тис. танків, 8 тис. 
зенітних і 5 тис. протитанкових 
гармат, 132 тис. кулеметів, 376 
тис. вантажівок, 51 тис. джипів, 
8 тис. артилерійських тягачів, 35 
тис. мотоциклів, 3,7 млн авто-
мобільних шин, 472 млн снаря-
дів, 4,5 млн т продовольства, 2,1 
млн т нафтопродуктів, 1,2 млн т 
хімічних і вибухових речовин, 11 
тис. вагонів, 2 тис. паровозів, 
281 військ. корабель, 128 тран-
спортних суден, 3 криголами. 
Значна частина цієї техніки на-
дійшла на озброєння військ Чер-
воної армії у роки, коли відбува-
лося вигнання нацистських оку-
пантів із території УРСР (1943–
1944).

Він привернув увагу до зна-
чної ролі у відновленні й наро-
щуванні в СРСР виробництва 
озброєнь, яку відіграли отримані 
СРСР по ленд-лізу 42,6 тис. вер-
статів для обробляння металу і 
завод з виробництва алюмініє-
вого прокату. Особливо важли-
вою, наголосив історик, була та-
кож сировина, що використову-
валась у воєнній промисловос-
ті: алюмінієвий прокат, листова 
сталь, каучук. Надходження цієї 
сировини сумарно переважало 
власне виробництво цих мате-
ріалів у СРСР на 25%. Не менше 
значення мали поставки продук-
тів загального вжитку, зокрема 
664,6 тис. т м'ясних консервів 
та 15 млн пар взуття. 150 радян-
ських дивізій були повністю осна-
щені засобами радіозв'язку, а 
329 дивізій забезпечені польо-
вими телефонами.

Назагал ленд-ліз, як пише І. 
Дерейко, забезпечував потре-
би Червоної армії та радянської 
промисловості на 16% у броне-
танкової техніці, 15,3% – у літа-
ках, 32,4% – у бойових кораблях, 
18,4% – у зенітній артилерії, по-
над 80% – у радіолокаційній 
апаратурі, 20,6% – у тракторах, 
23,1% – у металообробних стан-
ках, 42,1% – у паровозах, 66,1% 
– у вантажних і легкових авто-
мобілях, 80% – у медикаментах 
і медичному устаткуванні, біль-

ше 50 % – у паливно-мастильних 
матеріалах.

Український військовий істо-
рик Ростислав Пилявець у 2009 
році висловив загальновідомий 
слушний висновок: «Союзниць-
ка допомога зробила можливим 
швидке переведення промисло-
вості на «воєнний лад», зміцнен-
ня економічного та оборонного 
потенціалу СРСР, суттєво сприя-
ла відбиттю ним німецької агре-
сії, перехопленню стратегічної 
ініціативи і врешті-решт пере-
мозі […]. І важко спрогнозувати, 
якими б були для СРСР наслідки 
цієї запеклої боротьби, якщо б 
не допомога союзників за ленд-
лізом».

Прикметно, що намагання 
керівництвом СРСР замовчувати 
або принижувати роль допомоги 
за програмою ленд-лізу почали-
ся практично відразу після за-
вершення Другої світової війни.

Знаковою у формуванні та-
кої політики стала програмна 
промова Й. Сталіна на передви-
борчому зібранні виборців Ста-
лінського виборчого округу міс-
та Москви 9 лютого 1946 року. 
Він, підводячи підсумки Другої 
світової війни, жодним словом 
не обмовився про роль ленд-лізу 
у забезпеченні перемоги над на-
цизмом.

Вже у 1947 році видано мо-
нографію Миколи Вознесен-
ського «Військова економіка 
СРСР в період Вітчизняної ві-
йни», яку редагував особисто 
Й. Сталін. У 1948 році ця праця 
автора була відзначена Сталін-

ською премією першого ступе-
ня. Серед іншого у ній без жод-
них коментарів вказано, що всі 
західні поставки становили 4% 
від радянського виробництва.

Чому керівництво СРСР, а те-
пер і Російської Федерації так 
оцінює ленд-ліз? Відкладемо у 
бік традиційну невдячність офі-
ційної Москви всім, хто їм допо-
магав у критично складні часи 
впродовж століть.

Мабуть варто згадати, що 
після завершення Другої світо-
вої війни СРСР у тих нових гео-
політичних умовах почав новий 
етап радянської експансіоніст-
ської політики. Отже, комуніс-
тичній імперії треба було себе 
позиціонувати як одного із сві-
тових лідерів, за яким перемо-
га і майбутнє людства. Визнання 
реальної ролі західної допомоги 
Радянському Союзу у перемо-
зі над нацизмом не вкладалося 
в образ світової комуністичної 
наддержави.

Сучасна Російська Федера-
ція, яка намагається дотягнути-
ся до рівня наддержави і про-
водить експансіоністську полі-
тику відновлення й розширення 
радянської імперії, також чіт-
ко дотримується засад політики 
пам’яті померлого попередника. 
А факти, правда історії? Вони су-
часним російським імперіаліс-
там тільки заважають…

Сергій БУТКО, 
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Роль ленд-лізу в перемозі над нацизмом

Льотчики 21-го гвардійського винищувального авіаполку біля 
американського винищувача P-39 «Аерокобра», травень 1943 р.

Радянська механізована частина, оснащена американськими 
джипами «Вілліс», Центральний фронт, липень 1943 р.

Танки «Черчілль III» британського виробництва з 48-го полку 
важких танків рухаються вулицями Києва, листопад 1943 р.

Радянський реактивний міномет БМ-13 «Катюша» на шасі 
американського вантажного автомобіля «Студебеккер», червень 1945 р.
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1980 рік: майже ностальгійне…
«Розквіт застою». Недобудований комунізм. Афганістан. Московська Олімпіада. Висоцький. 

«Москва сльозам на вірить». Ліна Костенко. Польща: «Солідарність». Рональд Рейган.
«Коли часто згадують про минуле, 

значить, воно проминуло».
 Еріх Марія Ремарк. 

«А ми минаєм... ми минаєм... так-то...
А час – це тільки відбивання такту.»

 Ліна Костенко.
 
Взагалі-то, згідно арифмети-

ки, число з нулем наприкінці нале-
жить до попереднього десятку. Тоб-
то, 80-й – це останній, десятий рік 
70-х років. Але така вже магія пере-
достанньої цифри, тому 1980 – це 
для нас наче початок 80-х. І це на-
віть психологічно якийсь рубіж, пе-
реломний момент. 

Давайте майже ностальгійно по-
вернемося в той рік 1980-ий. На-
чебто, це ж зовсім недавно, а вже 
– аж 40 років. Саме такий, хай і не-
великий, ювілей відзначають цього-
річ народжені в тому році. Саме 40 
– тим начебто ж недалеким подіям. 

Ми жили в СРСР, Союзі Радян-
ських Соціалістичних Республік, про-
довженні кілька вікової Російської 
імперії,стягнутої колишньою колоні-
єю Києва – малесенькою Москвою, 
яка переросла свою метрополію 
– Київ (так буває в історії), вкрала 
у нього назву держави – Русь, пе-
релицювала її в Росію. Ця держа-
ва, цей конгломерат десятків різно-
манітних народів, що тільки й мали 
спільного – як зібрання їх докупи 
агресією Московії, була найбільшою 
за територією державою планети, 
шостою частиною суші, 22 мільйони 
квадратних кілометрів. І її частка – 
600 тисяч квадратних кілометрів – 
наша Україна, третя за площею рес-
публіка СРСР, після Росії і Казахста-
ну, друга за населенням, з її понад 
50-ма мільйонами. Формально – 
майже незалежна держава, одна із 
засновниць СРСР у 1922-му, навіть 
з правом виходу з Союзу, щоправда, 
незрозуміло було, як практично вті-
лити це право, а фактично – звичай-
но колонія, частка тоталітарної ко-
муно-імперії. 

То ж перейдімо до реалій того 
1980-го. Що було в тому році у світі, 
СРСР, Україні? Що було в житті зви-
чайної, маленької людини в цьому 
світі? Скажімо, автора цих рядків, на 
той час – 32-річного журналіста ра-
йонної газети? 

У цьому 1980 році ми мали жити 
при комунізмі. Так було проголоше-
но у 1961 році на ХХІІ з̀ їзді КПРС 
(хто забув і цю абревіатуру – це Ко-
муністична партія Радянського Сою-
зу). Той з’їзд ухвалив нову Програму 
КПРС і накреслив грандіозний план 
побудови комунізму. Дивного мало. 
8 років тому, у 1953-му, помер ко-
муністичний диктатор Сталін. Ще че-
рез три роки,у 1956-му, на ХХ з̀ їзді 
КПРС було розвінчано «культ особи 
Сталіна», оприлюднено, і то частко-
во, грандіозні злочини тоталітарно-
го режиму, що стало шоком для сус-
пільства, бо як це все могло відбува-
тися в «державі робітників і селян», 
при «владі трудящих». Після двірце-
вих кремлівських переворотів на ко-
муністично-радянському троні вже 
кілька років сидів лідер партії і дер-
жави, веселий реформатор, точніше 
– експериментатор з українським 
корінням Микита Сергійович Хру-
щов. Він і проголосив від імені партії 
і держави знамените гасло: «Ниніш-
нє покоління радянських людей буде 
жити при комунізмі». А в Програмі 
КПРС була затверджена конкретна 
дата – 1980-ий рік. 

Втім, реформатор-експеримен-
татор протримався на кремлівсько-
му троні після з̀ їзду лише три роки. 
Восени 1964-го внаслідок чергово-
го тихого перевороту на чолі пар-

тії і держави опинився Леонід Ілліч 
Брежнєв. Українець, як і писав про 
себе на початках в анкетах, з міста 
Дніпродзержинськ Дніпропетров-
ської області.

Почався так званий період «за-
стою». Назви періодам історії, як 
правило, даються пізніше, бо хіба ж 
ми тоді називали це саме так? Та й 
називати отак було не дуже безпеч-
но, бо тоталітарне суспільство, не-
хай у м’якій чи більш єзуїтській фор-
мі, тривало.

На 1980-й рік Брежнєв був на 
чолі держави вже 16-й рік, і залиша-
лось йому царювати, чи, м’якше ка-
жучи, керувати, чи ще м’якше – зо-
бражати, два з чимось роки. Саме 
зображати, імітувати, як для цього 
пізнього немічного Генерального се-
кретаря ЦК партії, об`єкту численних 
анекдотів. 

Між тим, настав уже «розквіт за-
стою», остання його фаза. Блажен-
ний період, який чимало людей 60-
70-ти років і старше згадують з нос-
тальгією, як «добрі старі часи». Звіс-
но, порівняно добрі, після революції, 
двох воєн, трьох голодоморів, де-
сятиліть терору. І цим людям важко 
нині довести, що ціле століття, чоти-
ри покоління так званих радянських 
людей не бачили нормального жит-
тя. А так: плюс туди – мінус сюди.

На 1980 рік якось уже намага-
лися забути про примару комунізму. 
Натомість було оголошено, що уже 
побудовано «розвинутий соціалізм», 
втім, як сходинку до того таки кому-
нізму. 

Швидка індустріалізація світу, 
відтак різко зрослий попит на паль-
не, значить, на нафту, несподівано 
дали Радянському Союзу гігантські 
доходи – «нафтодолари», пізніше – 
споріднені з ними доходи й від про-
дажу газу. Втім, життєвий рівень на-
селення Союзу і далі залишався зли-
денним.

В цій ситуації керівництво СРСР 
доклало величезних зусиль, щоб 
добитися проведення в країні чер-
гових ХХІІ літніх Олімпійських ігор. 
Московська Олімпіада пройшла з 
19 липня по 3 серпня. Групові фут-
больні турніри Олімпіади пройшли 
також у Ленінграді, Києві, Мінську, 
вітрильна регата – у Талліні. 

Олімпіада ознаменувалася гран-
діозним світовим скандалом: її бой-
котом. Ігри бойкотували США, Кана-
да, Німеччина, інші провідні спор-
тивні держави Заходу, також Японія, 
більшість ісламських країн. Все ж, 
керівництву СРСР вдалося долучи-
ти до ігор спортсменів 81-ї країни – 
сателітів з соціалістичного табору та 
з неісламських країн Азії та Латин-
ської Америки. Офіційно країн-учас-
ниць було ще менше, бо з багатьох, 

що бойкотували, спортсмени ви-
ступали індивідуально, під олімпій-
ським прапором.

СРСР «відплатив», разом зі сво-
їми країнами-сателітами, бойкотом 
наступної Олімпіади 1984-го року, 
що пройшла якраз у США, в Лос-
Анджелесі, і де виступили вже 140 
країн. «Холодна війна» між СРСР і За-
ходом тривала, правда, до її завер-
шення і краху соцконцтабору було 
вже недалеко. 

Причиною бойкоту Московської 
Олімпіади і чергового загострен-
ня «холодної війни» стало введення 
військ СРСР в Афганістан. І ця більш 
як 9-річна війна – ще одна ганебна 
сторінка в історії СРСР. 

У 1979 році до влади в Афганіс-
тані прийшли прорадянські сили. 
Опозиція почала збройну боротьбу 
з владою, за підтримки США. Нато-
мість СРСР у грудні 1979 року ввів в 
Афганістан війська. Спершу начеб-
то для підтримки афганського уряду. 
Але саме у 1980 році в Афганістані 
почалася справжня громадянська 
війна, за активної участі армії СРСР. 
Лише в лютому 1989 року, вже при 
Перебудові, при правлінні Горбачо-
ва, СРСР завершив для себе цю ві-
йну. Її трагічні наслідки – понад 14 
тисяч убитих, в тому числі більш як 3 
тисячі українців, десятки тисяч пора-
нених. Це офіційні цифри СРСР, до-
слідники називають набагато біль-
ші. 

Загалом сотні тисяч наших вій-
ськових пройшли Афганістан. Їх на-
звали та й досі звуть «афганцями». 
Дивна назва щодо людей, які вою-
вали в чужій країні, проти людей цієї 
країни, назву яких прибрали собі. 
Це, за аналогією, якби німці, ветера-
ни війни проти СРСР, назвали себе 
«росіянами» чи «українцями».

Учасники війни в Афганістані, 
уже й після того, як відкрилася зло-
чинна суть цієї війни, вже і у неза-
лежній Україні, шануються на дер-
жавному рівні, мають належні піль-
ги. І не треба дорікати їм за участь у 
тій війні. Ці люди, тоді молоді хлопці, 
були гвинтиками системи, в якій ми 
жили. Мало хто розумів, що відбува-
ється, а якби й розумів, то дуже мало 
у кого вистачило б мужності публіч-
но відмовитися йти на цю війну, а це 
значить – сісти в ув̀ язнення «за де-
зертирство».

Тож дорікати не варто. Але й пи-
шатися теж. Тим паче, називатися 
воїнами-інтернаціоналістами. Відо-
мо, що це був за «інтернаціоналізм», 
який навіть досі офіційно називаєть-
ся «участю у військових діях на тери-
торії інших країн». Щодо СРСР, то ця 
«участь» – це були агресивні війни, 
нехай не такі масштабні, як афган-
ська, на території десятків держав, 
у період кількох десятиліть. Список 
агресій довгий. 

…4 листопада 1980 року 40-м 
президентом США був обраний Ро-
нальд Рейган. Колишній моряк, кі-
ноактор, губернатор штату Каліфор-
нія. Він пробув на посаді два термі-
ни, будучи переобраним наприкінці 
1984-го, пішов з посади на почат-
ку 1989-го у віці 77-ми років. Один 
з найуспішніших президентів США. 
Саме він назвав СРСР «імперією 
зла», був одним з тих світових лі-
дерів, разом з прем’єром Британії 
Маргарет Тетчер, канцлером Німеч-

чини Гельмутом Колем, які здобули 
перемогу в тривалій «холодній війні» 
між Заходом і СРСР. Саме при них і 
у величезній мірі завдяки їм розва-
лився соціалістичний табір. 

…В розпал Московської Олімпі-
ади, 25 липня, в Москві помер Воло-
димир Висоцький. Йому було рівно 
42 з половиною роки (народився 25 
січня). Актор, співак, бард, поет. Сим-
вол протесту проти тоталітарного ре-

жиму. Його поезії ходили у «самвида-
ві», як і касети із записом пісень. Його 
похорон, старанно замовчуваний вла-
дою, перетворився у грандіозну, за 
участю сотень тисяч людей, маніфес-
тацію протесту проти режиму. А його 
чи не найзнаменитіша пісня «Кони 
привередливые» відбила всю суть сус-
пільного життя, вже у перших рядках:
«Вдоль обрыва, понад пропастью, 

по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, — 

погоняю, —
Что-то воздуху мне мало, ветер пью, 

туман глотаю,
Чую, с гибельным восторгом — 

пропадаю, пропадаю!»

…Вийшов на екрани фільм «Мо-
сква сльозам не вірить». Цікаво, 
що мене «навели» на нього …Та-
рапунька і Штепсель. Знаменита 
пара – відповідно українець з Пол-
тави Юрій Трохимович Тимошен-
ко і єврей з Одеси Юхим Йосипо-
вич Березін, кожен мав тоді 61 рік. 
Вони, їхній колектив, дружина Тим-
ошенка 44-річна красуня співачка 
Юлія Пашковська приїхали на тиж-
неві гастролі в наш райцентр Ку-
ликівку. На їхніх виставах-концер-
тах за ці дні, схоже, побував увесь 
район. Я, тоді скромний журналіст 
районної газети, в будинку культу-
ри взяв інтерв'ю у знаменитих ар-
тистів, чим згодом дуже пишався. І 
ось саме вони звернули мою увагу 
на цей фільм «Москва сльозам не 
вірить», зазначивши, що це щось 
надзвичайне, близьке звичайній 
людині. Таким стало і моє вражен-
ня, коли я того року двічі чи й тричі 

подивився цей фільм, на який «трі-
щали» кінотеатри. А потім багато 
разів дивився по телевізору.

Режисер Володимир Меншов 
показав у стрічці, як можна було 
залишатися людиною в тій задуш-
ливій атмосфері «розквіту застою». 
Головні ролі зіграли дружина ре-
жисера Віра Альонтова і взірець 
акторської інтелігентності Олексій 
Баталов. А загалом у картині де-
сятки колоритних персонажів, зі-
граних чудовими акторами. Фільм 
отримав вищу світову відзнаку кіно 
– «Оскар» Американської кіноака-
демії, як кращий зарубіжний фільм 
року.

…У серпні 1980-го в Польщі ви-
бухнув страйк на судноверфі у Гдан-
ську, який поширився країною. 

Страйкуючими було утворене проф-
спілкове об'єднання «Солідарність», 
яке швидко стало загальнонаціо-
нальним. Лідер об'єднання, на той 
момент 35-річний слюсар з Гдан-
ська Лех Валенса через 10 років 
буде обраний першим президентом 
оновленої, не комуністичної Польщі.

…Вийшов друком роман кир-
гизького письменника Чингіза Ай-
тматова «І довше століття триває 
день», глибока філософська притча 
про призначення людини у цьому 
світі. Саме з того роману пішло сло-
во «манкурт» – символ національно-
го безпам’ятства.

…Джуна. Таке ім'я прибрала 
собі мешканка Тбілісі Євгенія Да-
віташвілі, яка заявила, що має фе-
номенальні властивості «лікувати» 
всіх і від всього порухами і помаха-
ми рук. Почався, підживлений те-
лебаченням, феномен Джуни, цей 
масовий психоз, підігрітий чутка-
ми, що у цілительки, мовляв, 
лікується й вище керівни-
цтво СРСР.

Рональд Рейган

Володимир Висоцький

Фільм «Москва сльозам не вірить»: 
Віра Альонтова і Олексій Баталов

Польща, «Солідарність», 
Лех Валенса
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Подібний масовий 
психоз довкола Анатолія 

Кашпіровського і Алана Чума-
ка був ще попереду.

…Гучна слава прийшла до рок-
групи «Машина времени», очолю-
ваної Андрієм Макаревичем. Ко-
лективу було вже кілька років, але 
саме 1980-го, з перемогою на все-
союзному конкурсі, почався справ-
жній злет колективу, як і недовгий 
загалом злет напівофіційної в Сою-
зі рок-музики.

…У грудні в Нью-Йорку був уби-
тий Джон Леннон, один з лідерів 
культового британського ансамб-
лю «Біттлз». Вбивця, нічим не при-
мітний молодик, просто «хотів про-
славитися». 

…У Мінську в загадковій авто-
катастрофі гине лідер Білорусі Пе-
тро Машеров. Пішли чутки: «Не вго-
див Кремлю, надто дбав про Біло-
русь». У листопаді помирає керів-
ник уряду країни Олексій Косигін. 
Починається довга, кількарічна 
вервечка смертей «кремлівських 
старців», що завершиться трьо-
ма Генеральними секретарями ЦК 
КПРС – Брежнєвим, Андроповим, 
Черненком. Але Брежнєву ще жити 
було після Косигіна 2 роки.

Погляд назад. Я йшов в армію 
в листопаді 1967 року ще при гасо-
вих лампах. Лише коли повернувся 
зі служби, в грудні 1969 року, елек-
трика в моєму селі Авдіївка Кули-
ківського району вже була. Нарешті 
втілилася формула вождя револю-
ції Леніна: «Комунізм – це радян-

ська влада плюс електрифікація 
всієї країни». Втілилася для моїх 
земляків-селян «всього» через пів-
століття після революції.

Погляд назад і вперед. В пер-
шій половині 50-х запрацював га-
зопровід «Дашава–Київ–Брянськ–
Москва», що йшов по околиці мого 
села. Кілька десятиліть газ по ньо-
му качали з України в Росію. Коли 
викачали, почали качати назад газ, 
купований нами у Росії, газ, розві-
даний і видобутий у Сибіру, на Пів-
ночі у великій мірі українцями.

Понад 30 років газ плив повз 
наші села, повз наших селян, але 
підключитися до газопроводу було 
не можна. Така була політика. Тому 
помиляються ті, хто заявляє, що со-
ціальний занепад, збезлюднення 
українського села почалися у неза-
лежній Україні. Це почалося дав-
но, тривало десятиліттями. 

Газ моїй мамі ми провели у 
1988 році, через два роки після 
смерті батька. Мамі було 70 років. 
Через рік вона якось каже мені, що 
«не уявляє», як це воно без газу. Я 
на це уточнив, що мама хотіла ска-
зати, що надалі вже не уявляє себе 
без газу, а загалом дуже добре уяв-
ляє, як воно без нього, проживши 
без газу 70 років. 

…У 1980 році я вже 6 років пра-
цював журналістом Куликівської 
райгазети «Поліська правда». Причо-
му, це був мій третій прихід у редак-
цію. Спершу півроку працював тут 
перед самою армією, потім півроку 
одразу після демобілізації. Далі, че-

рез сімейні обставини, пішов з га-
зети і кілька років працював робіт-
ником, слюсарем, на підприємствах 
Чернігова і Куликівки. А весною 
1974-го знову прийшов у газету, де 
сумарно відпрацював 23 роки.

Вже через два роки, на почат-
ку 1976-го, районна влада надала 
мені з родиною квартиру. Пишу це 
на радість тим, хто з ностальгією і 
вдячністю згадує ті радянські часи. 
Бо що правда – то правда: житло, і 
безкоштовне, давали. І ось це одна 
з найбільших провин усіх влад не-
залежної України за майже 30 ро-
ків: нездатність забезпечити сім`ї, 
особливо молоді, державним жит-
лом. Нехай навіть у кредит, з випла-
тою протягом десятиліть. Але на-
дати, бодай спершу однокімнатну 
квартиру. Бо зараз у молодої сім`ї 
три варіанти, один гірше іншого: 
жити з батьками (у яких далеко не 
завжди хороми), купити (на що пе-
ресічній родині треба збирати гро-
ші років 30, майже до пенсії), вина-
ймати (платячи безкінечні гроші і 
живучи на «пташиних правах» у чу-
жій оселі).

…Моїй старшій доньці у 1980-
му, в передноворіччя, виповнилося 
10 років, середній на початку того 
року – 5, молодша народилася за 
2 роки. 

Я закінчував 3-й курс факуль-
тету журналістики Київського уні-
верситету ім. Т. Шевченка, до речі, 
ще з двома колежанками по редак-
ції. Вчилися на заочному відділенні, 
тому не 5, а 6 курсів, подовгу бува-

ючи в столиці на сесіях.
Серед студентів ходило чимало 

«самвидаву» – заборонені поезії Си-
моненка, Сосюри, Ліни Костенко і т. д.

Того року, в грудні, я вперше по-
трапив на всеукраїнський семінар 
молодих літераторів. Потроху по-
чав писати прозу, спершу невелич-
кі етюди, новелки для райгазети. 
Бував на засіданнях обласного лі-
тературного об`єднання в Черніго-
ві. Від нього й відрядили на семінар 
нас, кількох поетів і прозаїків.

Це було місто Ірпінь під Киє-
вом, знаменитий Будинок творчості 
Спілки письменників, де періодич-
но мешкали і працювали багато ві-
домих літераторів, класиків.

Це було дуже цікаво, цей подих 
волі в задушливій атмосфері «роз-
квіту застою».

На початку року покінчив з со-
бою в 49 років чудовий прозаїк Гри-
гір Тютюнник. Наші прозаїки-семіна-
ристи в більшості почали писати «під 
Тютюнника». 

Того ж 
року вийшла 
книжка пое-
зій Ліни Кос-
тенко «Непо-
в т о р н і с т ь » . 
Не перша 
після 16-ти 
років літе-
р а т у р н о г о 
у в`я з н е н н я 
поетеси, за-
борони дру-
ку. Але збірка 

«Неповторність», як на мене, стала 
вибухом в української поезії.

Нас було кілька десятків, семіна-
ристів. Працювали тиждень. Вдень 
заняття, вечорами й ночами поси-
деньки веселими групами в кількох 
номерах. Чимало семінаристів ста-
ли відомими письменниками, дехто 
й лауреатами Національної премії м. 
Т. Шевченка. Ось лише декотрі: Іван 
Малкович, Михайло Слабошпиць-
кий, Оксана Забужко, Павло Гірник, 
Галина Пагутяк.

… Р і к 
1980-ий. Вже 
нар оди лис я 
більшість з 
майбутнього 
чудового ко-
лективу ре-
дакції облас-
ної газети 
«Сіверщина», 
який я очолю-
вав, будучи 
редактором у 

1993-2006 роках. Дехто з моїх май-
бутніх молодих колег, у тому числі 
моя середня донька, ще ходив у дит-
садок, але вони вже знали, знають 
у своєму житті той 1980-й.

Моїй мамі Оксані Василівні було 
ще 62 роки, батьку Якову Гнатовичу 
64, значно менше, ніж мені зараз.

«Как молоды мы были», співа-
ється в чудовій пісні Пахмутової і 
Добронравова. «Як щиро ми люби-
ли, як вірили в себе» – перекладаю 
наступні рядки…

 
Петро АНТОНЕНКО 

1980 рік: майже ностальгійне…
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Ліна Костенко: 
фото в книжці 

«Неповторність»

Наприкінці квітня виповнило-
ся 6 років, як у 2014-му році пере-
стала виходити знаменита свого 
часу Чернігівська газета «Сіверщи-
на». На 22-му році існування. В лип-
ні 2016-го її вихід було відновлено, 
хоч і вдвічі меншого обсягу, газе-
та виходила до кінця 2017-го. Але 
ось уже третій рік не виходить зно-
ву. Одночасно весною 2014-го зни-
кло і дочірнє видання «Сіверщини» 
– симпатична обласна газета для 
дому і родини «Біла хата».

Звичайно, мені все це сумно. 
Адже разом з товаришами по На-
родному Руху і «Просвіті» створю-
вав цю газету «Сіверщина», перший 
номер якої вийшов у грудні 1992-
го. Два десятиліття відпрацював у 
ній, у тому числі 12 з половиною ро-
ків був редактором газети, з осені 
1993-го по весну 2006-го.

Власне, «Сіверщина» мала за-
критися ще на 3 роки раніше, на по-
чатку 2011-го. Газета збанкрутува-
ла, бо її тираж упав до 6-ти тисяч. А 
у видавничій, газетній справі є сво-
єрідна «точка замерзання» – міні-
мальний тираж, нижче якого газета 
стає збитковою і потребує фінансу-
вання, дотації. Для тижневих,16-
сторінкових газет, ще й в кольорі, а 
такою виходила «Сіверщина» остан-
ні роки, це тираж десь у 10 тисяч. 
Зрозуміло, при 6-тисячному тиражі 
газета вже не могла існувати без 
дотації,тим паче випускати інші ви-
дання. А в кращі часи, другій поло-
вині 90-х– на початку 2000-х, коли 
тираж «Сіверщини» перевищив 30 
тисяч передплати, ми своєю редак-
цією видавали три газети. Основна 
газета утримувала не лише будів-
лю обласної «Просвіти», де видава-
лась, а й ще дві газети. «Біла хата», 
яку ми створили на початку 1998-го, 
згадана. А ще взяли на видання і га-
зету «Просвіта». Вона була створена 
організацією «Просвіти» Ніжинсько-

го університету навіть на кілька мі-
сяців раніше «Сіверщини». Тут треба 
добрим словом згадати керівників 
тої «Просвіти» і газети, викладачів 
університету, подружжя ентузіастів, 
справжніх патріотів Марію і Олек-
сандра Астаф̀ євих. Але вони пере-
йшли працювати в столицю. І ми 
взяли на видання цю газету. Коли 
почалися труднощі видання трьох 
газет, ми повернули газету «Просві-
та» в Ніжин, місцевій «Просвіті». На 
жаль, десь за рік газета закрилась. 
Але то вже окрема історія.

«Сіверщину» на початку 2011-
го року врятував прихід спонсорів, 
яких долучило саме ж правління 
обласної «Просвіти». Це були наші 
українські, чернігівські бізнесме-
ни. Очікувалося, що ця співпраця 
дозволить газеті повернути втраче-

не, тобто тираж, вийти хоча б на са-
моокупність. Дотації цих спонсорів 
продовжили життя газеті на 3 роки. 
Але, на жаль, головного не вдало-
ся – відновити втрачене. Тираж за 
3 роки не зріс ніскільки. Спонсори 
пішли з газети, і газета перестала 
виходити.

Зараз не варто говорити, чому 
не склалась та співпраця, хто й на 
скільки винен у закритті газети. 
Шкода, що не склалася. Не помиля-
ється той, хто нічого не робить. Не 
втрачає той, кому нема чого втра-
чати. А наша обласна «Просвіта» в 
загадані кращі часи видавала три 
газети! Єдина така в Україні.

Мова саме про Товариство, бо 
ще весною1998-го газета була пе-
ререєстрована з двох первісних 
засновників,тобто її господарів, 

власників, – обласних Руху і «Про-
світи» – на «Просвіту». Перереєстро-
вана в столиці вже на всеукраїн-
ське видання. Хоч, звісно,фактично 
залишалася обласною газетою, ма-
ючи скількись передплатників і в ін-
ших областях. 

Як бути далі? Коли 6 років 
тому, з відходом спонсорів, газе-
та остаточно збанкрутувала, перед 
її господарем – обласною «Про-
світою» постали два невеселі варі-
анти. Перший – продовжити існу-
вання газети, віддавши її комусь. 
А бажаючі б знайшлися, насампе-
ред з олігархо-політиканів. Другий 
– зберегти газету за «Просвітою», 
пішовши на тимчасове припинен-
ня її виходу. Довелося, на зразок 
наших численних виборів,обирати 
менше зло з двох. І «Просвіта» збе-
регла за собою газету, обрала дру-
гий варіант. Газета юридично існує 
і зараз як видання обласної «Про-
світи». В будь-який момент її вихід 
можна відновити. Якщо будуть ко-
шти. І немалі, враховуючи, що почи-
нати доведеться з нуля, без перед-
платників. Хто може дати такі ко-
шти? І з патріотичних міркувань, а 
не шкурно-політичних:ось, мовляв, 
гроші, і це буде моя кишенькова га-
зета. Це вже ми побачили, коли на-
решті пройшло роздержавлення 
преси влади. Але добре видно, що 
за деякими формально незалежни-
ми газетами стирчать чиїсь вуха.

Щоб була зрозуміла загальна 
картина, треба сказати,що наші га-
зети зникали на тлі загального за-
непаду української демократичної 
преси. Ще в середині 90-х Народ-
ний Рух утворив всеукраїнську Асо-
ціацію рухівської преси. Звісно, «Сі-
верщина» увійшла до неї, як одна з 
наймасовіших газет Руху і «Просві-
ти» в Україні. Загалом в Асоціації 
зібралося кілька десятків видань, 
були цікаві плани співпраці, розви-
тку національного інформаційного 

простору. На жаль, вже за кілька 
років від Асоціації зосталися лише 
залишки, газети зникали десятка-
ми. «Сіверщина» уціліла одною з не-
багатьох.

Звичайно, вкрай негативно 
вдарив по газеті і загалом по демо-
кратичному інформаційному про-
стору трагічний розкол Руху в 1999 
році. І по самій партії та й в цілому 
по національно-демократичних си-
лах, які наступні 20 років і по сьо-
годні – на узбіччі політикуму, сус-
пільного життя. І це одна з серйоз-
них наших проблем – відсутність 
нормального громадянського сус-
пільства.

Зокрема, цей партійний цирк з 
його 350-ма партіями, точніше пар-
тійками. Нинішня влада почала те, 
що давно треба було робити: наво-
дити тут лад. Міністерство юстиції 
подало позов до суду щодо закрит-
тя 48-ми таких віртуальних партій. 
Але тут своє слово мають сказати 
і самі громадяни щодо давно на-
зрілого об`єднання демократичних 
сил. Сказати вождям і вождикам 
таких партійок, що й не думають 
об`єднуватися. І схоже, цих вож-
диків не об’єднує ні війна на нашій 
землі, ні епідемія. Тоді варто нага-
дати: якщо лідери не хочуть зміню-
ватися, то змінюють лідерів.

В якійсь мірі просвітницькі тра-
диції знаменитої «Сіверщини» ось 
уже 8 років продовжує наша газета 
«Світ-інфо». Адже в царині просвіт-
ництва , особливо щодо висвітлен-
ня історії, якщо говорити про засо-
би інформації області, тут, на жаль, 
майже повна порожнеча.

…Коли говорять, що чим швид-
ше буде нормальне суспільство, 
тим швидше будуть і нормальні ме-
діа, то є і залежність навзаєм. Чим 
швидше будуть нормальні медіа, 
тим швидше буде нормальне сус-
пільство.

Петро АНТОНЕНКО

Згадуючи газету «Сіверщина»

Зоряні часи «Сіверщини»: кінець 1990-х – перша половина 2000-х. 
2005 рік. Редакція газети. Вона видавала три згадані газети.

Стоять (зліва направо) – Ірина Чайковська, Наталія Пронько, Петро Анто-
ненко, Оксана Бушак, її сестра Ірина Волошко, Василь Чепурний, 

Юрій Чайковський, Наталія Мірошниченко, Олена Махотко.
Сидять (зліва направо) – Юлія Фалько – читачка газети, Ірина Антоненко, 

її сестра Тетяна Антоненко, Інеса Фтомова, дружина Чепурного, тримає 
на руках Вову Чайковського, сина подружжя Ірини і Юрія Чайковських, 

які на цьому фото.

Автор цих рядків 
у 1980-му
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Батурин — гетьманська столиця Тріумфальна весна 1918-го

Зі спогадів 
про Україну 
та українців

Автор спогадів Карл Хоєцький, поляк за походженням, на-
лежав до числа дворян Краківського воєводства. В 1789 році 
у приватній друкарні Варшави опублікував свої враження про 
перебування в російському полоні та ставлення українців і 
росіян до полонених під назвою «Воспоминания о деяниях по-
ляков, о их неудачах и странствии, сочинение Карла Любич – 
Хоецкого». Все розпочалося з окупації російськими війська-
ми Польщі.

В 1763 році за наказом Катерини ІІ до Польщі були вве-
дені російські війська, а державою став керувати прихильник 
Російської імперії граф Станіслав Понятовський. Це викли-
кало велике незадоволення населення. Під час російсько-ту-
рецької війни (1768-1774) поляки, користуючись нагодою роз-
порошення російських сил, піднялися на звільнення Кракова. 
Але повстання було придушене, і багато польських повстанців 
потрапило до полону. Етапом їх переправляли через україн-
ські та російські землі до Сибіру. Серед полонених був і Карл 
Хоєцький. Проходячи через Київ, Батурин, Глухів в етапі з Кра-
кова до Омська, він описував пережите і побачене у своєму 
щоденнику.

До російського полону тоді потрапили 400 рядових поля-
ків і 260 дворян. Перед відправленням їм дозволили взяти 
у рідних одяг, гроші та продукти. Це була пізня, мокра осінь. 
Кожна спроба втечі каралася жорстоким побиттям. Полоне-
них супроводжували донські козаки та московські офіцери. 
До кордону з Україною люди ішли пішки, а далі їх везли на під-
водах. У Києві полонених протримали 13 тижнів: вирішувало-
ся питання останнього місця призначення полонених. За цей 
час у тісних казармах спалахнули хвороби, за добу помира-
ло від 5 до 8 чоловік, кількість полонених зменшилась удвічі.

Перед виїздом з Києва решту полонених поділили на гру-
пи, розсадили по три чоловіки на підводи і у супроводі 10 сол-
датів та 3 офіцерів етап рушив далі. 

Розпочалася холодна зима, снігу було дуже багато. Пер-
шою зупинкою стали Бровари, тут полонених, нагодувавши, 
розмістили на ночівлю в теплих будинках по 10 чоловік та по 
5 охоронців в кожному. Щоб поляки не мали можливості втек-
ти, охоронці зняли з них взуття. Наступним містом став Козе-
лець, де полоненим дали можливість відпочити два дні, а та-
кож вийти в місто у супроводі охорони для купівлі продуктів 
харчування. Далі конвой проїхав Носівку і зупинився в Ніжи-
ні. Ось як описує К. Хоєцький це місто і його мешканців: «го-
род этот благоустроен и многолюден; дома в большинстве 
деревянные, но есть и каменные, жители оказались очень 
человеколюбивы; … обращались с нами ласково и прилично. 
В городе есть православная и католическая церкви, когда мы 
уезжали, обгоняли нас на санях и кидали нам хлеб ржаной и 
пшеничный и деньги. Мы были глубоко тронуты человеколю-
бием этого народа». Батурин став наступною зупинкою: «Сле-
дующую ночь мы ночевали в Батурине, принадлежащем, как 
нам сказали, графу Разумовскому, красивый дворец которо-
го мы видели, в дальнейшем пути переправились по льду че-
рез реку Сейм и, миновав Кролевец, приехали в Глухов».

Глухів став останньою зупинкою на українських землях, 
далі була Росія. Вже в першому ж селі полонені відчули різ-
ницю між українцями і росіянами, їх вразив зовнішній вигляд 
неголених чоловіків та поведінка людей: «все почти его наро-
донаселение сбежалось смотреть на нас, как на зрелище; они 
насмехались над нами, кидали в нас снегом и комками нечи-
стот». 

За продукти вимагали непомірних цін, теплого одягу вза-
галі неможливо було купити, деколи полоненим доводилося 
його красти, щоб врятуватись від холоду. 

З російських міст К. Хоєцького особливо вразила Тула. 
«Тула город довольно большой, все дома в нем деревянные; 
весь город населен почти исключительно ремесленника-
ми, изготавливающими оружие для всей русской армии. 
Рассказывали, что они могли за 3 дня изготовить вооруже-
ние для 20 000 солдат». Здавалося, що це не місто, а цех по 
виробництву зброї. 

Місцем призначення польських полонених став Омськ. Тут 
їх зарахували до окремого сибірського корпусу по боротьбі з 
калмиками та ногайськими татарами. Під час однієї з військо-
вих операцій автор щоденника наважився на втечу, яка ста-
ла успішною.

Довгих вісім років Карл Хоєцький провів у російському по-
лоні лише за те, що піднявся на боротьбу проти поневолюва-
чів свого народу. Повернувшись додому він вирішив опубліку-
вати свої спогади, де з вдячністю згадував ставлення укра-
їнського народу до полонених і абсолютно протилежне став-
лення росіян.

 
Наталія ДРОБЯЗКО,

науковий співробітник відділу «Садиба Кочубеїв»
Національного історико-культурного  заповідника 

«Гетьманська столиця»

Звільнивши Київ 1 березня 1918-го, 
українська армія два тижні залишалася 
в столиці: поповнювала запаси, прийма-
ла добровольців, проводила реоргані-
зацію і готувалася подальшого наступу. 
Тим часом німецькі загони просували-
ся Чернігівщиною, де пролягали осно-
вні напрямки очищення Лівобережної 
України від більшовиків: київський (Київ 
– Бахмач – Ворожба – Курськ) і гомель-
ський (Гомель – Новозибків – Брянськ).

Зазвичай, причину ганебного від-
ступу радянських військ зводили до не-
можливості протистояти величезним (до 
400-450 тисяч) німецьким загонам. Од-
нак червоні тікали, майже не вступаючи в 
сутички, а земля під ними немов палала.

Окупувавши регіон, більшовики об-
кладали контрибуцією «буржуазію», гра-
бували населення, проводили свавільні 
арешти, пиячили. Відтак місцевий люд, 
зачарований більшовицькими гаслами 
землі й миру, швидко розчаровувався в 
новій владі.

Показово, що населення часто вла-
штовувало повстання в тилах червоних, 
самостійно зводило рахунки з кривдни-
ками. Політика брутального терору та 
грабунку перетворила українських селян 
на запеклих ворогів совдепії. Українські 
загони самооборони або «Вільного коза-
цтва» часто організовувалися для відсічі 
окупантам і захисту власних осель.

У Козельці загін «вільного козацтва», 
організований із гімназистів і місцевої 
молоді, ще до приходу союзників зааре-
штував одіозного комісара більшовиць-
кого загону Дюкова (якого, щоправда, 
незабаром відбили). Такий же виступ 
українських сил проти окупантів мав міс-
це і в Добрянці. У Ніжині загін із гімна-
зистів, студентів та учнів фельдшерської 
школи намагався захопити ревком, од-
нак той устиг втекти з міста, прихопивши 
з собою ніжинську скарбницю. 1-2 бе-
резня, не маючи підтримки серед насе-
лення, самоліквідувалися більшовиць-
кі ради в Городні та Сновську. У Борзні 
міська дума 3 березня скинула місцеву 
Раду робітничих і селянських депутатів.

Коли перед наступом німців у Коното-
пі (на той час Конотопщина перебувала в 
складі Чернігівської губернії) стали орга-
нізовувати загони червоної гвардії, один 
із загонів, створений із робітників заліз-
ничних майстерень, відправився на пів-
день і загинув у боротьбі з «гайдамаками» 
біля станції Бобринська, лише декілька 
чоловік змогли пробратися в Бахмач.

А сформований у Конотопі раніше 
кінний загін червоної гвардії (що викону-
вав, як писав член конотопського ревко-
му З. Табаков, «головним чином, завдан-
ня, що їх у майбутньому виконувало вій-
сько ВНК (ЧК)», тобто проводив терор і 
репресії), зачувши про наближення нім-
ців, 11 березня покинув місто разом із 
пробільшовицькими конотопськими ро-
бітниками. Тож «перший» конотопський 
загін червоної гвардії сформували вже 
в Курську.

Але ж Конотоп (на архівному фото) 
– один із найміцніших осередків біль-
шовизму на Чернігівщині. Чому тоді так 
швидко розтанули міцні, як здавало-
ся, симпатії до радянської влади? Таба-
ков згадує, що «ми наклали на нетрудо-
вий елемент контрибуцію, здається, ти-
сяч п’ятсот». Сума була чимала, бо хотіли, 
щоб «найбагатші буржуї» не переклали 
контрибуцію на міщан та дрібну буржу-
азію. І далі: «Але справа з контрибуці-
єю посувалась поволі, особливо після 
того, як загін максималістів (так він звав 
себе), що прибув на станцію, без нашого 
відома теж наклав контрибуцію на міс-
то й заарештував, знову таки без нашо-
го відома, декількох буржуа, як заложни-
ків». А ще цей загін реквізував худобу в 
селян, через що у двох селах ледь не ста-
лися повстання.

У Кролевці (сучасна Сумська об-
ласть) більшовики тричі накладали 

контрибуцію на місто, а перед відступом 
вимагали ще 100 тисяч карбованців, які 
необхідно було зібрати за кілька годин, 
бо через наближення німців місто «до-
живає останні дні свободи й контрибу-
ція, що її накладено, як видко, буде для 
нього останньою, а тому про пониження 
суми контрибуції не може бути й мови. 
Гроші надто потрібні для виплати платні 
солдатам, що обороняють країну від нім-
ців». Втім, вся «оборона» полягала в на-
маганні вивезти якнайбільше награбо-
ваного і панічній втечі. 

Очевидець так описував втечу біль-
шовиків: «Візники і підводи, навантаже-
ні усяким домашнім скарбом, подушка-
ми, самоварами, перинами, стільцями… 
І усе це неслося похапцем, під охоро-
ною одного-двох солдатів червоної ар-
мії, озброєних гвинтівками». Відступаю-
чи, червоні у багатьох містах грабували 
каси (у Конотопі, окрім описаних вище 
«контрибуцій», ще й «реквізували» з місь-
кої каси 273 тисячі карбованців), заби-
рали телефонні апарати, спішно страчу-
вали «контрреволюціонерів». 

Останньою радянською радою на 
Чернігівщині стала Добрянська, яка са-
морозпустилася в ніч на 9 березня – як 
тільки отримала підтвердження про на-
ближення німецьких частин.

Втім, українських сил було замало 
для повного опанування регіоном, ні-
мецькі загони просувалися повільно. 
Найбільші бої відбулися 8-13 березня 
поблизу Бахмача, де німецькі війська зі-
йшлися з чехословацькими легіонами. 
Чехи вважали своїм обов’язком продо-
вжувати боротьбу проти країн Четвер-
ного союзу за власну незалежність, в 
разі полону їх очікувала видача Австро-
Угорщині і майже напевне смертний ви-
рок «за зраду». Легіони підпорядкову-
валися французькому командуванню і 
мали евакуюватися з Росії через Дале-
кий Схід. Тому для них вкрай важливо 
було контролювати основні залізничні 
вузли для швидкого просування ешело-
нів, зокрема в Бахмачі. Чехи становили 
серйозну збройну силу, тож більшовики 
намагалися використати їх і затримати 
наступ союзних українській владі військ.

На Гомельському напрямку 91-а пі-
хотна німецька дивізія 6 березня зайня-
ла Сновськ. 8 березня німці обстріля-
ли станцію Макошине і перейшли в на-
ступ. Чехи наступного дня підірвали міст 
через Десну і відійшли до Бондарівки, а 
потім до Часниківки, неподалік Бахма-
ча. 10 березня чехи стали просуватися 
вперед, і весь день тривав запеклий бій 
в районі станції Доч, якою німці оволо-
діли лише завдяки вечірній контратаці. 
Противник відступив до Часниківки, і на-
ступні два дні сторони не проявляли ак-
тивності.

На Київському напрямку бронепо-
тяг червоних, а за ними й чеський загін 
просунулися від Бахмача на Крути, де 8 
березня з ними вів перестрілку один із 
українських загонів (вірогідно – «Вільні 
козаки», російські джерела називають 
їх «гайдамаками»), але ближче до вечо-
ра таки відступив. Однак німці на той час 
були в Ніжині, тож чехи відійшли на стан-

цію Плиски. Основні бої розгорнулися 10 
березня: спершу Плисками оволоділи 
німці, однак чехи отримали підкріплення 
і змогли відбити станцію. Німці понесли 
значні втрати, тож пізно ввечері прийня-
ли пропозицію чехів про перемир’я. Воно 
тривало недовго: 12 березня німецькі 
війська отримали підкріплення і понови-
ли наступ, але взяти Плиски не змогли. 
Все вирішилося 13 березня. Німецькі за-
гони обійшли укріплені позиції чехів під 
Часниківкою, в околицях Бахмача роз-
били один із червоногвардійських заго-
нів і під загрозою флангового удару чехи 
відійшли на станцію. На вечірній нараді 
«командуючий радянськими військами 
на ділянці Гомель-Бахмач» Віталій При-
маков вимагав від чехів тримати обо-
рону, не відступати. Однак пізно ввечері 
і вночі всі чеські війська погрузилися в 
ешелони і подалися на схід, 15 березня 
вони отримали дозвіл перетнути кордон 
радянської Росії. 

14 березня в Бахмач вступили ні-
мецькі загони. В цих боях чехи втратили 
майже 150 вбитими, німці – понад 300. 

Через сповільнення німецького на-
ступу, на сході Чернігівщини більшови-
ки мали час для переформатування сил 
(тут нагадаємо про створення «першого» 
конотопського загону червоної гвардії в 
Курську) і намагалися утримати контр-
оль за останніми острівцями української 
території.

19 березня 1918-го 5-а радянська 
армія намагалася чинити опір під Коното-
пом – за підтримки бронепотягу з боку Ху-
тора-Михайлівського розпочали наступ 
від Ворожби, західніше Конотопа. Однак 
німецькі війська (за підтримки окремих 
українських загонів) завдали більшови-
кам значних втрат, захопили бронепотяг 
і відкинули ворога до Ворожби.

1 квітня німецькі війська (знову ж 
таки спільно з українськими загона-
ми самооборони і «Вільного козацтва») 
зайняли Путивль і Ворожбу, 5 квітня – 
Суми й Охтирку.

Отже, Чернігівщина очистилася від 
російського більшовицького агресора 
майже без кровопролиття. Саме окремі 
українські загони самооборони та «Віль-
ного козацтва» часто вступали в сутич-
ки з більшовиками та переслідували їх. 
Ця давня традиція української збройної 
самооборони знову нагадала про себе 
в 2014 році, коли почалася російська 
агресія.

Радянська пропаганда називала 
окупантами союзні українцям німець-
кі (та й австро-угорські) війська. Ми ж 
спостерігаємо геть протилежну карти-
ну: місцеве населення навесні 1918-го 
справжніх окупантів української зем-
лі вбачало саме в російських більшови-
ках, а звістки про наближення німець-
ких військ сприймало з великим ентузі-
азмом і намагалося всіляко прискорити 
звільнення.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Сергій БУТКО

Український інститут 
національної пам’яті 

Чернігів

Очищення Чернігівщини 
від російського агресора
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Чернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. В. Ко-
роленка видала щорічний календар 
«Знаменні і пам’ятні дати Чернігів-
ської області» — на 2020 рік. Дру-
куємо травневу частину календаря.

1 – Народився Григорій Васильо-
вич Самойленко (1935) – доктор фі-
лологічних наук, професор НДУ імені 
М. В. Гоголя, заслужений діяч науки і 
техніки України, автор книжок про лі-
тературні процеси на Чернігівщині, 
лауреат премій ім. М. Коцюбинсько-
го, ім. Г. Вороного, ім. М. Гоголя, по-
чесний громадянин м. Ніжина.

35 років тому (1985) засновано 
Чернігівський молодіжний театр.

7 – У с. Шабалинів Коропсько-
го р-ну народився Федір Степано-
вич Дудко(1885–1962) – україн-
ський письменник, журналіст. За-
кінчив Новгород-Сіверську гімназію. 
Працював у Москві, Києві, Львові. 
Емігрував до Німеччини у 1940 р. З 
1949 р. – житель США. Помер і похо-
ваний у Нью-Йорку.

– 95 років від дня народження 
Віри Михайлівни Любімової (1925) – 
народної артистки України, оперної 
співачки. Народилася в Ічні.

10 – Народився Степан Антоно-
вич Гапєєв (1890–1950) – чернігів-
ський історик-краєзнавець, перший 
завідувач Новгород-Сіверського му-
зею, відкритого у 1920 р., директор 
Новгород-Сіверського державно-
го історико-культурного заповідни-
ка (1929), автор книги «Новгород-
Сіверський заповідник: Провідник» 
(1931). Репресований. Помер у міс-
цях ув’язнення. 

15 – У Чернігові народився Пе-
тро Миколайович Савицький (1895–
1968) – поет, літератор, географ, 
геополітик, історик і мистецтвозна-
вець, громадський діяч. Після пораз-
ки білої гвардії – діяч російської емі-
грації. Один із ідеологів Євразійства. 
Жив, працював і помер у Празі.

Народився Олексій Григорович 
Брик (1935) – прозаїк, педагог, чле-
на НСПУ. Лауреат літературної премії 
«Смарагдова ліра». Народився на Ві-
нниччині. Живе у Чернігові.

19 – Народилася Раїса Борисів-
на Воробей (1965) – директор Дер-
жавного архіву Чернігівської облас-
ті, краєзнавець. Кандидат наук з 
державного управління. Почесний 
громадянин міст Чаттануга та Джас-
пер (США). Двічі лауреат наукової 
премії імені В. Веретеннікова. Наго-
роджена орденом княгині Ольги ІІІ 
ступеня.

22 – День перепоховання Тара-
са Шевченка на Чернечій горі у Ка-
неві. Похоронна процесія пролягала 
через Чернігівщину.

25 – Народилася Любов Петрівна 
Пономаренко (1955) – прозаїк, лау-
реат літературних премій «Благовіст», 
імені О. Гончара та ін. Народилася у с. 
Іванківці Срібнянського р-ну. Живе у 
м. Гребінка Полтавської обл. 

30 – Народився Олександр Пе-
трович Моць (1950), доктор історич-
них наук, професор, завідувач відді-
лу Інституту археології НАН України, 
член-кореспондент НАН України, ке-
рівник багатьох археологічних екс-
педицій на Чернігівщині. 

Маю захоплення - postcrossing. Що це таке - це хобі, пов'язане із відправ-
ленням і отриманням поштівок. Захопився postcrossing більше десяти років 
тому. Але цей пост не про хобі, а роботу сучасної пошти. 

Нижче я пропоную поштівку, яка була відправлена з російської Казані до 
українського Чернігова у 1910 році. 

Згідно потових штемпелів до адресата вона йшла п'ять (!!!) днів. Я отриму-
вав з Татарстану і сам відправляв туди поштівки. Так от, швидше ніж за місяць 
пошта ніколи не доходила. Авіа-відправлення йшли до адресата не менше 10 
днів. Близко двох тижнів йшли прості поштівки наземним транспортом до Мо-
скви або Санкт-Петербургу... Для порівняння: прості листівки з України в Єв-
ропу, або з Європи в Україну в середньому йдуть за 5-7 днів. Буває і довше... 

Питання до фахівців: як в далекому 1910 році поштівка з Казані до Черні-
гова могла дійти усього лише за п'ять днів?

Хто зацікавився безпосередньо текстом на поштівці, то він такий:
«В. гор. Чернигов, Пятницкая улица, Е.В.Б. Петру Митриевичу Г-ну Федорову.
Дорогой Петр Димитріевичч! Получил Ваше письмо вчера и спешу ответить. 

Недели две тому назад послал Вам заказное письмо, получили-ли Вы его? Напи-
шите. Про себя, к тому, что писал в закрытом письме, нового ничего не могу сооб-
щить. Желаю Вам всех благ. Пишите о себе. Ваш В. Измайлов. 1910 г. 26 августа».

Олександр СОЛОМАХА
Спільнота «Історія, як вона є…»

Фотоархів

Календар травня

На Чернігівщині створена і ак-
тивно розвивається подібна до Ві-
кіпедії енциклопедія, яка стосуєть-
ся лише одного району області – 
Носівського. 

Ця енциклопедія розміщена в 
Інтернеті, за адресою wiki.nosivka.
info і доступна кожному як для пе-
регляду, так і для редагування – 
створювати в ній нові статті і ре-
дагувати існуючі справді може ко-
жен, хто має доступ до інтернету!

На 26 квітня ц.р. в Енциклопе-
дії Носівщини було зроблено рів-
но 10 000 редагувань і створено 
1127 статей. 

А почалося все в лютому 2019, 
коли до киянина, вихідця з Носів-
щини Юрія Пероганича звернув-
ся директор Носівської середньої 
школи № 2 Євген Бондарчук із 
проханням розмістити у Вікіпедії 
статтю про покійного директора 
цієї ж школи Івана Івановича Ко-
шового, який багато послужився 
Носівському району. Однак Кошо-
вий, будучи людиною скромною, 
не зажився державними нагоро-
дами і почесними званнями, не 
давав інтерв’ю центральним і міс-
цевим ЗМІ, тому перспектив збе-
реження у Вікіпедії такої статті не 
було. Пероганич, маючи досвід на-
писання понад 3200 статей у Вікі-
педії, вирішив створити на її прин-
ципах окремий сайт, але лише про 
Носівщину. 12 лютого він зареє-
стрував сайт на безплатному ре-
сурсі «Фандом» і створив перші 
статті — про Євгена Бондаренка 
і Носівську школу № 2. Цей день 
можна вважати датою народжен-
ня Енциклопедії Носівщини. Стат-
тя про Івана Кошового стала тре-
тьою в енциклопедії і першою, яку 
створив Євген Бондарчук.

Хоча енциклопедія відкрита 
для редагування, з неї нічого не 
можна вилучити чи зіпсувати в ній 
щось безповоротно – кожне реда-
гування зберігається окремо, тому 
вандальні або помилкові правки 
легко виявляються, «відкочують-
ся», а вандали ефективно блоку-
ються за обліковим записом або 
IP-адресою.

Це не паперова енциклопедія, 
тому місця в ній може вистачити 
для всіх теперішніх мешканців Но-
сівщини і десятків поколінь колиш-
ніх. Якщо людина має стосунок до 
району – про неї тут можна ство-
рити окрему статтю. Можна і треба 
писати про пам'ятки, будівлі, уста-
нови, організації, підприємства, 
заклади торгівлі і послуг, громад-
ські об'єднання…, про кожну зна-
чиму для району чи села подію. 

До «Носівщини» відноситься 
все, що стосується Носівського ра-
йону в його теперішніх чи колишніх 
межах, Володько-Дівицької, Макі-
ївської, Мринської і Носівської во-
лостей Ніжинського повіту Черні-
гівської губернії, Носівської сотні 
Гетьманщини.

При публікації варто подавати 
посилання на джерело інформа-
ції. Якщо ж автор подає власну ін-
формацію, наприклад спогади , то 
важливо, щоб цього автора мож-
на було ідентифікувати. До статті 
можна включити і художній нарис 
про предмет статті чи інтерв'ю – 
за умови згоди авторів на вільне 
поширення їхніх творів.

Статті в Енциклопедії Носівщи-
ни добре помітні в пошукових сис-
темах, насамперед Google, їх легко 
шукати і в самій енциклопедії – за 
назвою, вмістом або категоріями. 

Переважну більшість статей, 
понад 1100, написав Юрій Пе-
роганич, нащадок козаків Носів-
ської сотні, онук репресованого в 
1937 році і пізніше реабілітовано-
го мешканця Лісових Хуторів Олек-
сандра Івановича Прищепи. Юрій 
в 1976 році закінчив восьмирічку 
в селі Козари Носівського району, 
вивчився на математика-програ-
міста, інженера-економіста, а зго-
дом магістра міжнародного права 
в Київському університеті імені Т. 
Шевченка. З 2007 року він очолює 
Асоціацію підприємств інформа-
ційних технологій України, у 2009 
створив громадську організацію 
«Вікімедіа Україна» , а в 2018, ра-
зом із дружиною, поетесою і про-
заїком Тетяною Череп-Пероганич 
– громадську організацію «Творча 
еліта України». Юрій є членом Ради 
Чернігівського земляцтва в Києві, 
в Носівці мешкають батьки-пенсі-
онери і сестра – вчителька почат-
кових класів. 

Однак, до роботи над енцикло-
педією Пероганич долучає деда-
лі більше людей. Андрій Дідичен-
ко, ІТ-фахівець з Носівки – техніч-
ний адміністратор сайту, вчитель 
і краєзнавець Валерій Фурса на-
дав для розміщення електронний 
варіант своєї книжки «Славні іме-
на Носівщини». Завдяки енцикло-
педії друге життя отримала рід-
кісна книга покійного директора 
районної бібліотеки Івана Буня-
ка «Партизанська Носівщина» – її 
передав для публікації в енцикло-
педії син автора, Анатолій Буняк. 
Унікальну книгу Ольги Куровської 
«Моє рідне село» з краєзнавчими 
матеріали про Коломійцівку і Сте-
пові Хутори передав Григорій Вой-
ток із Бобровиці.

Допомагають із матеріалами 
Василь Кияниця з Носівської стан-
ції юних техніків (днями, на жаль, 
ліквідованої рішенням міськра-
ди), Алла Чекан і Надія Бруханда з 
Мрина, Микола Сидоренко з Макі-
ївки, Юлія Бруй із Чернігова, Чер-
нігівський обласний центр народ-
ної творчості. Цікаві спогади при-
слав із Полтави фотожурналіст 
Олександр Розум. Дозвіл викорис-
товувати її публікацій надала жур-
налістка з Чернігова Сніжана Бо-
жок. 

Загалом в енциклопедії вже 
430 статей з описом подій Носів-
щини за днями року і роками, 401 
стаття про людей, близько 300 
статей – про все інше, зокрема 
про школи, бібліотеки і музеї, бу-
динки культури і творчі колективи, 
установи держави і місцевих гро-
мад, колишні колгоспи і теперішні 
агропідприємства, лікарні й апте-
ки, магазини і ринки, а також про 
села, вулиці і кутки, річки і став-
ки, будівлі і споруди, пам’ятники і 
пам’ятки та інші речі. 

В енциклопедії, зокре-
ма, вже представлені стат-
ті, що стосуються (за абеткою): 
архівної справи, архітектури, 
біографістики,ветеранського руху, 
ветеринарної медицини, влади, 
географії, геральдики, громад-
ського харчування, громадсько-
го порядку, громадянського сус-
пільства, дозвілля, економіки, 
сільського господарства і торгів-
лі, журналістики, зайнятості, істо-
рії, краєзнавства, культури і мис-
тецтва, лісового господарства, лі-
тературознавства, материнства, 
мистецтва, мовознавства, молоді 
і спорту, музейництва, науки, осві-
ти і виховання, охорони здоров’я, 
політики, послуг, права, правопо-
рядку, природи, соціальної адапта-
ції і захисту, технологій, транспор-
ту, туризму, цивільного захисту Но-
сівщини…

Під час наповнення енцикло-
педії було виявлено та заповнено 
чимало білих плям у статтях Вікіпе-
дії – наразі в ній вже майже півсо-
тні статей, новостворених або по-
кращених завдяки Енциклопедії 
Носівщини. 

Робота над Енциклопедією Но-
сівщини триває. Її майбутнє буде 
залежати від числа залучених для 
її наповнення волонтерів, а також 
від уваги місцевої влади і підпри-
ємців до питань історичної освіти 
мешканців району, виховання па-
тріотів рідної землі, які знатимуть 
про славні справи наших предків і 
не повторюватимуть їхніх помилок.

Корюківський історичний му-
зей отримав книгу «Історія населе-
них пунктів Корюківського району». 
Її автор – науковий співробітник 
музею Андрій Науменко. Працював 
над книгою кілька років. Назва – 
«Історія населених пунктів Корюків-
ського району Чернігівської облас-
ті». У ній – історичні відомості про 
всі населені пункти Корюківщини, 
аж до вже неіснуючих, таких як Те-
ребище, Золотницьке, Жуковичі.

Автор використовував різні дже-
рела, зокрема Державного архіву 
Чернігівсьої області, Центрального 
державного історичного архіву Укра-
їни у Києві, обласної бібліотеки ім. В. 
Короленка, Національної бібліотеки 
України ім. В. Вернадського. Актив-
но використовував фонди Корюків-
ського історичного музею, матеріали 

районної бібліотеки, інтернет-ресур-
си та спогади очевидців.

Книга вийшла тиражем 200 при-
мірників у чернігівському видавни-
цтві «Десна Поліграф», коштом Ко-
рюківської міської ради. Вартість 
проєкту – близько 30 тисяч гривень.

У книзі багато цікавих фактів. 
Наприклад, про найстаріше село 
на Корюківщині – Домашлин, яко-
му близько 600 років, а може й біль-
ше. Домашлин був центром великої 
волості. Наймолодші села на Корю-
ківщині – ті, які заселялися у 1920-
1930 роках. Серед них Рибинськ, 
Майбутнє, Новоселівка, Паростів-
ка та ін.

Андрію Науменку – 43 роки. Ро-
дом з сусіднього району, міста Се-
менівки. За фахом — вчитель історії 
та народознавства. З 1998 по 2009 

рік Андрій Миколайович вчителю-
вав у Брецькій ЗОШ І-ІІ ст. на Корю-
ківщині. Останні сім років працює 
науковим співробітником Корюків-
ського історичного музею. Разом з 
сім`єю проживає у Корюківці. Бать-
ко трьох дітей – двох студентів і шко-
лярки.

Андрій Миколайович вдячний 
усім, хто причетний до виходу у світ 
книги, зокрема, директору музею 
Людмилі Бабич, яка займалася по-
шуком фотоілюстрацій. І своїй дру-
жині Тетяні, філологу за фахом, за 
редагування текстів.

Нині Андрій Науменко працює 
над новим проектом – історія Кисе-
лівської сотні 18 століття.

Наталія РУБЕЙ
Сусіди.City

Книга про населені пункти Корюківського району

Носівщина має 
власну енциклопедію
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Цікаве 
про письменників 

Українські сатира й гумор
Олег ЗЛОБІН

Парниковий ефект
(Побутова фантастика)

Я переступив поріг рідного хмарочоса і натис на 
кнопку ліфта. Ліфт не працював, хоч трапляється таке 
нечасто. Спробував зв’язатися з диспетчером за до-
помогою відеопереговорного пристрою. Диспетчер 
чомусь не з’являвся на екрані і, ясна річ, нічого не по-
відомив.

Тричі згадавши нечистого та його родичів, я почав 
сходження безсходовими маршами на свій 117-й по-
верх.

На таких підйомах забуваєш про брак часу, по-
думки простежуєш свій життєвий шлях. Десь на 
п’ятнадцятому поверсі я наблизився до дня нинішньо-
го — 12 лютого 2030 року — і зрозумів, що найтяж-
че попереду. Це можна було розцінити і як плани на 
майбутнє.

Десь між шістдесят восьмим і вісімдесятим по-
верхами я зупинився перепочити (точніше визначити 
поверх не випадало, бо половину табличок на повер-
хах хтось поздирав).

Тут мене втішила думка про досягнення медици-
ни: півстоліття тому я б нізащо не подужав такої ви-
соти.

Зовсім знесилений, я відчинив квартиру і впав на 
порозі. Від завивання сирени отямився— як завжди, 
невчасно спрацювала сигналізація. Я витратив чима-
ло часу, щоб відключити її. Зіпсований ліфт гаранту-
вав, що міліція не з’явиться.

Тут загарчав кран у ванній кімнаті. Ясно: почи-
нається програма «НОВИЙ ЧАС» і кінчається гаряча 
вода. Тепер годі сподіватися на цілющий душ. Слава 
богу, що я завжди тримаю напоготові пластикову ді-
жечку з водою. Я подався на кухню і врізався лобом 
у двері. У принципі вони відчиняються автоматично, 
але датчики не завжди спрацьовують.

Взагалі у нас майже все на автоматиці. Та коли су-
сіда перемикає свій телевізор, у мене заклинює две-
рі, а вмонтований у хатній комп’ютер календар від пе-
репаду напруги самоскидається на нуль, і хоч цей ме-
ханізм показує час із точністю до секунди від різдва 
Христового, він починає плутати роки.

Після недавнього збою в електромережі мій 
комп’ютер привітав мене як Юлія Цезаря, перелічив-
ши всі його титули, і я спізнився на роботу.

Так і не помившись, я присів біля телевізора і був 
приємно здивований, коли почув з екрана, що ми вже 
досягли переломного моменту і незабаром життя ста-
не кращим.

Тільки на прогнозі погоди, коли повідомили, що 
завтра слід чекати мінус шість градусів, я зрозумів, 
що комп’ютер включив новини... 1991 року! Мінусо-
вих температур нині не буває. Парниковий ефект!

Віталій КОВАЛЬ

Стружка
Директора радгоспу Якова Затичку викликали до 

тресту і вліпили догану. За ранні овочі, за молоко, за 
м’ясо, за відрив від мас. І — взагалі. Щоб не забував, 
на якому він світі. Одне слово, «зняли стружку».

До радгоспу Затичка повернувся злий, як чорт. Зі-
брав у себе керуючих відділками і давай із них теж 
«стружку знімати».

Найбільше дісталося Євгенові Тихому:
— Ви ні біса не робите! — гримав на нього дирек-

тор. — Спите на ходу. Ледарюєте! А я за вас догани 
хапаю?!

Викричавшись, директор охолов трохи, а керуючі 
розбіглися по радгоспу роздавати запотиличники. До 
вечора в селі — гамір і метушня.

Євген Тихий здибав на вулиці бригадира Андрія 
Розсаду.

— Спиш на ходу! — накинувся. — Пика червона, 
гляди, репне! На тобі воду возити, орати можна! А в 
полі — я за тебе працювати буду?!

Розсада, хоч і не зрозумів, за що з нього «стружку 
знято», слухняно видерся на велосипеда і покотився 
за село. Їхав через баштан, заглянув у будку до сторо-
жа. Так і є: спить!

— Спиш?! — гарикнув на сторожа так, що той аж 
підскочив. — Ледарюєш? Даром хліб їси? А баштан, 
думаєш, бригадир за тебе стерегти буде?

Вигнавши сторожа з будки, Розсада поїхав далі. 
А сторож Динька півдня виглядав хоч поганенького 
злодія, ходив по баштану, як неприкаяний, але так і 
не знайшовши, на кому б зігнати злість, прискіпався 
до собаки:

— Ти ще тут під ногами плутаєшся! Робить тобі ні-
чого? Баштан стережи! Я за тебе гавкать буду? — і 
огрів Сірка костуром.

Відвівши душу, Динька поліз у будку досипать.
«Стружці» кінець.

Нагадаю: Олександер Шу-
гай – есеїст, письменник, до-
слідник, відомий читачам 
«Дня», мабуть, насамперед до-
слідженнями життя і творчос-
ті Івана Багряного. Цього ж 
разу він опублікував у видав-
ництві «Дніпро» книжку, в цен-
трі якої – історія співпраці з 
Ліною Костенко під час роботи 
над її поетичною збіркою «Не-
повторність» 1980 року. Шугай 
був редактором видання – і ця 
історія постала головним сю-
жетом книжки «Я все, що я лю-
блю...».

Боротьба проти 
кількох «фільтрів» 

радянської цензури
Текст «роману без брех-

ні», як означив свій твір сам 
автор, структурно збудовано 
у формі щоденника кінця сім-
десятих і початку вісімдеся-
тих років з усілякими відступа-
ми. Це, звісно, зручна модель 
для викладу мемуарних мате-
ріалів – вона дозволяє «ліній-
ний» переказ подій і вражень 
поєднати з коментарями пост-
фактум, а також із принагід-

ними поверненнями та покли-
каннями до попередніх чи піз-
ніших дописів.

Магістральний мотив 
книжки, як уже сказано, – ро-
бота Олександра Шугая над 
редагуванням збірки Ліни 
Костенко «Неповторність», і то 
здебільшого не мовно-стиліс-
тичні чи композиційні нюанси 
(хоча й вони теж), але бороть-
ба проти кількох «фільтрів» ра-
дянської цензури, а часто й 
боротьба за те, щоб книжка 
взагалі побачила світ. Це була 
досить драматична битва – з 
відстоюванням і відсіюванням 
окремих віршів, із походами 
до начальства, дипломатич-
ним листуванням, візитами до 
Головліту (офіційного цензур-
ного органу) тощо.

Але цим «Я все, що я лю-
блю» не вичерпується. Важ-
ливо і цікаво, що Олександр 
Шугай створює свою версію 
портрету епохи пізнього за-
стою. Його свідчення стосу-
ються якоюсь мірою загаль-
но-політичних тенденцій, куль-
турних подій, а, напевно, біль-
ше – суспільної обстановки, 
побуту (від будівництва нових 
житлових мікрорайонів до об-
становки в поліклініках, у чер-
гах, в інтелігентних компані-
ях), вражень від буденних ре-
алій у Києві та в глибинці Ра-
дянської України. Наприклад, 
автор фіксує колоритний мо-
мент – моду чіпляти портрети 
Сталіна на скло автомобілів, 
причому зауважує його в Ром-
нах Сумської області.

Портрети 
сучасників 

і оповідь про себе
Утворюються в процесі чи-

тання книжки й портрети сучас-
ників. Зрозуміло, що головні ге-
рої тут – сам автор і Ліна Кос-
тенко. Поміж рис Ліни Костен-
ко Олександер Шугай, мабуть, 
найбільше окреслив її рішу-
чість, поєднану з добротою (ба-
гато сказано й про її творчість). 
Виразно і доброзичливо зма-
льовує він і чоловіка поетки, 
Василя Цвіркунова. Поза тим 
чимало написано про інших лі-
тературних і навкололітератур-
них діячів, з якими Олександр 
Шугай мав нагоду перетинати-
ся в редакціях, на різноманіт-
них заходах тощо. Це і Григір 
Тютюнник, і Валерій Шевчук, і 
Василь Герасим’юк, і багато ін-
ших. Часом Шугай дає героям 
своїх мемуарів досить гострі 
характеристики. Це стосуєть-
ся не лише очікуваних у тако-
му контексті людей, причетних 
до цензури і цькування укра-
їнської літератури, а й до деко-
трих письменників. «Я все, що я 
люблю» – це ще й чергова в су-
часному українському гумані-
тарному дискурсі спроба дослі-
дити феномен співпраці пись-
менників із владою та розмаїт-
тя наслідків такої співпраці.

Нарешті, в «романі без 
брехні», як і личить текстові з 
потужною мемуарною домі-
нантою, є оповідь про себе. 
Щоденникові записи та ко-
ментарі до них показують до-

сить інтимні подробиці життя 
автора на кшталт процесу ви-
ховання дочок чи стосунків з 
дружиною, матір’ю, батьком та 
іншими близькими. Важливий 
тут і сюжет про власну худож-
ню творчість – як Олександер 
Шугай працює над своїми тек-
стами, радиться про них із ко-
легами, шукає способу опублі-
кувати, прагне вдосконалити 
письмо та внутрішньо еманси-
пуватися від не дуже сприятли-
вої атмосфери. Наприкінці пе-
ріоду, охопленого мемуарами, 
в нього таки виходить друком 
книжка «По стерні босоніж» із 
однойменною повістю та низ-
кою новел. Побачила світ і фун-
даментальна антологія «Апол-
лонова лютня», створена в 
співпраці з Валерієм Шевчу-
ком і Василем Яременком...

Мемуарна книжка Олексан-
дра Шугая пристрасна, патетич-
на, ретельна, образна, риторич-
на й індивідуальна (в цього ав-
тора взагалі дуже впізнаваний 
стиль). Я впевнений, що всі чи-
тачі, як ті, хто «резонуватимуть» 
зі стилем, манерою і погляда-
ми письменника, так і ті, кому 
він виявиться не надто близь-
ким, зійдуться в одному: «Я все, 
що я люблю...» – важливий істо-
ричний документ, свідчення про 
час і про людину. І особливо іс-
тотно тут те, що автор сконцен-
трувався саме на межі сімдеся-
тих-вісімдесятих років, не най-
вдячнішому та не найзручнішо-
му для спогадів періоді.

Олег КОЦАРЕВ
«День». 09. 04. 2020 р.

Свідчення про людину і про час
Видано мемуарну книжку Олександра Шугая «Ліна Костенко: Я все, що я люблю...»

Олександер Шугай

Вийшов перший у 2020 році но-
мер щоквартального літературно-
мистецького журналу «Літературний 
Чернігів» (видання Літературної спіл-
ки «Чернігів»).

Ганна Арсенич-Баран розповідає 
читачам дев’ять коротких трагікоміч-
них «Сільських історій». Метафорич-
не оповідання «Коли янголи співа-
ють» публікує редактор журналу Ми-
хась Ткач. Анатолій Ролік у прозі «По 
той бік подій» занурює читача в дина-
міку пригод. Гостросюжетний уривок 
з кіноповісті «Нащадок» Валерія Ко-
наша (про лихі дев’яності) проситься 
до екранізації. 

Також у журналі ліричне опові-
дання Миколи Тютюнника «Полкан», 
короткі оповідання Леоніда Луцю-
ка, вір ші Павліни Туменко, Іллі Лев-
ченка, Станіслава Новицького, Лани 
Ланської, Любові Матузок, Ольги 
Смольницької, Владислава Савенка.

Журнал друкує імена лауреатів 
заснованої ним і Літературною спіл-
кою обласної літературної премії ім. 
Л. Глібова за 2020 рік. Це поет, про-
заїк Анатолій Шкуліпа (Ніжин), пись-

менниця Ганна Арсенич – Баран ( 
Чернігів), доктор філологічних наук, 
літературознавець Оксана Гарач-
ковська (Київ) , головний режисер 
обласного філармонійного центру 
Дмитро Обєдніков, поет, гуморист 
Михайло Сушко (Чернігів).

Керівник літературної студії Ні-
жинського державного університе-
ту, письменник Олександр Забарний 
підготував до друку добірку творів 
літстудійців Дениса Коськіна, Іван-
ни Булки, Каріни Акопян, Вікторії 
Дерев’янко, Софії Ніжинець.

Вміщено дослідження Олексан-
дра Ковальчука «Особливості гармо-
нізації внутрішнього світу лірично-
го героя у поезії Володимира Сосю-
ри 20-х років». Прозаїк Віктор Божок 
надрукував рецензію «Три кити не-
забутньої творчості Михася Ткача», з 
нагоди виходу у світ тритомника тво-
рів письменника-земляка.

Історик Назар Котельницький пу-
блікує дослідження «Іван Петрунке-
вич - видатний син Борзнянщини». 
Станіслав Бушак та Оксана Петрен-
ко пропонують читачу надзвичай-
но цікаве дослідження про кобзарів 
Чернігівщини.

Журнал друкує також рецензії на 
інші нові книги земляків.На обкла-
динці журналу - церква Архангела 
Михаїла у селі Плиски Борзнянсько-
го району.

Електронну версію журна-
лу можна скопіювати тут: https://
i s s u u . c o m / 6 0 0 3 8 8/d o c s / l i t _
chern_01_2020_el_versiya.

А ще краще – передплатити цей 
цікавий журнал, передплата на який 
ведеться поштою.

Багато всяких міфів ходить навколо Мико-
ли Гоголя. Але його сучасники підтверджували 
деякі дивацтва письменника. Гоголь спав сидя-
чи, любив вишивати (шив хустки і жилети), писав 
свої геніальні твори тільки стоячи. Фотографу-
ватися відмовлявся навідріз, закривав обличчя 
циліндром, всіляко кривлявся. Тому його рідко 
запрошували на світські заходи. Заспокоював 
нерви катанням кульок.

Коли Антон Чехов переїхав до Ялти, його за-
хоплені прихильниці теж перебралися в Крим. 
Вони бігали за ним по всьому місту, вивчали 
його ходу і костюм, намагалися привернути ува-
гу. У січні 1902 року газета «Новини дня» писа-
ла: «В Ялті утворилася ціла армія безглуздих і не-
стерпно гарячих шанувальниць його художнього 
таланту, іменованих тут «антоновками».

Чехов займався колекціонуванням пошто-
вих марок — зібрав кілька тисяч! А ще, заспоко-
юючи нерви, молотком щебінь розбивав у пил, 
який потім йшов на посипання садових доріжок.

Найулюбленіший кінематографістами – аме-
риканський письменник Едгар По. Сюжети його 
творів увійшли в більш ніж 110 кінострічок.

Льюїс Керрол, автор «Аліси в країні чудес», 
був математиком, поетом і великим вигадником. 
Він винайшов триколісний велосипед, мнемо-
нічниу систему для запам’ятовування імен і дат, 
електричну ручку (до речі, що це?!), супер обкла-
динку, прототип гри Скреббл.

Першу шашличну у Франції відкрив Олек-
сандр Дюма, який і познайомив країну з шашли-
ком. Дюма спробував шашлик під час подорожі 
по Кавказу. Блюдо так йому сподобалося, що він 
вніс його у свою «Велику кулінарну книгу» – була 
у Дюма й така.

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів» 
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У світі цікавого

Засіб від наривів. Змішати в рівних частинах на-
терту цибулю, господарське мило і цукор. Цю мазь 
накласти на нарив і забинтувати. Робити це на ніч, а 
вранці побачите, що рана очистилася.

Господарське мило і дощова вода для зміцнення 
волосся, запобігання його випадінню. Застосовува-
ти для намилювання волосся тільки темне господар-
ське мило. Жодних інших миючих засобів при цьому не 
використовувати. Мити голову слід 2 рази на тиждень. 
Результат прекрасний.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Не гнівайся на дур-
нів: вони так і залишаться 
дурнями, а ти втратиш са-
мовладання. (Мері Хіггінс 
Кларк).

 Чим ширше відкри-
ваєш обійми, тим легше 
тебе розіп'яти. (Фрідріх 
Ніцше).

 Те, що не можна ви-
правити, не слід і оплаку-
вати. (Бенджамін Фран-
клін).

 Випадковостей не 
існує – все на світі або 
випробування, або пока-
рання, або нагорода, або 
передвістя. (Вольтер).

Було колись...
Е к с т р а в а г а н т н и й 

американський письмен-
ник Тімоті Декстер видав 
у 1802 році книгу з дуже 
своєрідною мовою і від-
сутністю будь-якої пунк-
туації. У відповідь на обу-
рення читачів, у другому 
виданні книги він додав 
спеціальну сторінку зі 
знаками пунктуації, по-
просивши читачів розста-
вити їх у тексті за своїми 
вподобаннями.

У 1969 році вийшов 
роман французького 
письменника Жоржа Пе-
река «La disparition». І в 
ньому не було жодної лі-
тери «e» – найуживанішої 
у французькій мові. За та-
ким же принципом – без 
літери «e» – книга була 
перекладена на англій-
ську, німецьку та італій-
ську мови. 

Куточок 
гумору

Одеський Привоз.
– Мадам, по скільки 

ваші лимони?
– По 160 гривень.
– Запхайте їх собі в 

задницю!
– Не можу. Там уже 

імбир по 400 гривень.
☺ ☺ ☺

– Куме, я прочитав 
такі цікаві написи: «Тут 
був Вася», «Тут був Коля».

– Звичайні написи, 
що тут цікавого?

– Так я прочитав це 
вдома, всередині шафи.

☺ ☺ ☺
– Молодий чоловіче! 

У банк голим не можна!
– Та я тільки заплати-

ти за кредит.
☺ ☺ ☺

Корисні телефони:
Горить дах – 101.
Потрібен дах – 102.
Поїхав дах – 103.
☺ ☺ ☺

Кума! Вже навіть де-
путати зняли з себе не-
доторканість, а ти все не 
віддаєшся.

Корисні порадиКорисні поради

 У 1982 році японські вче-
ні виявили насіння магнолії, вік 
якого – 10 тисяч років. Їм вда-
лося виростити з нього рослину!

 Кора секвої не горить. 
Коли в лісах починаються поже-
жі, це дерево вигоряє зсередини. 

 Одна рідкісна лікарська 
рослина в Болівії чекає своїх кві-
ток від 80 до 150 років. 

 Найбільше листя росте на пальмі рафія — 20 
метрів завдовжки. 

Розгляну пропозицію взяти під 

реалізацію/придбати букіністичну 

літературу: книги з історії, філосо-

фії, класику зарубіжну та українську 

(розстріляне відродження, діаспор-

них письменників), сучасну україн-

ську літературу, фентезі, фантасти-

ку. Російську класику та соцреалізм 

не пропонувати. 
Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 

pivnich.info@gmail.com

Родина Горільченків. Варвинщина. 15 листопада 
1908 року. Родинний архів Лариси Бутенко. 

Світлину надав Sergey Eletskikh.

«Інтермеццо» пропонує цікаві 
книги з доставкою додому
Чернігівський культурно-мистецький центр «Інтермеццо», 

як і інші подібні заклади, зачинений на час карантину. Але про-
понує на продаж книги з доставкою їх покупцям міста додому.

У межах Чернігова можлива доставка книжок 
покупцям. 

Замовляйте книги за телефоном: 063-236-18-03

Бібліотека ім. Коцюбинського 
обслуговує читачів дистанційно 

У зв’язку з карантином Чернігівська міська бібліоте-
ка ім. Коцюбинського, як і вся Центральна міська біблі-
отечна система, здійснює дистанційний прийом замов-
лень на книги (електронною поштою або за вказаними 
телефонами, понеділок — п’ятниця з 9.00 до 16.00).

Видача замовлень здійснюється впродовж дня за 
персональним онлайн або телефонним запрошенням.

Вихідні дні: субота, неділя.
Контакти : e-mail : lib-cls@ukr.net
Центральна міська бібліотека імені М. Коцюбин-

ського (вул. Кирпоноса, 22), тел . 67-50-43.
Бібліотека для дітей ім. О. Довженка (вул. Кирпоно-

са,22, І поверх), тел. 77-51-29.

Неправильно Правильно

Настоювати на своєму Наполягати на своєму 

Наступні факти Такі факти

На той час На ту пору

На тому стоїмо На своєму стоїмо

Наукова ступінь Науковий ступінь

На худий кінець В найгіршому разі

Книгам — друге життя

!
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е-
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Прочитайте це, перш ніж дарувати 
серце іншій людині.

Не погоджуйтесь на менше, ніж 
ви заслуговуєте. Ви пройшли довгий 
шлях, щоб дістатися до того місця, де пе-
ребуваєте зараз. Пройшли через такий 
сильний біль, що у вас просто не залиши-
лося сліз, щоб плакати.

Не дозволяйте нікому взяти гору 
над собою. Не дозволяйте отримати 
владу над вашими слабкостями.

Постарайтеся зрозуміти глибину 
свого серця. Сприйміть свої недоліки, 
і зможете побачити, що за шрамами хо-
вається справжня краса. З частин свого 
розбитого серця побудуйте навколо себе 
стіну. І лише та людина, яка вирішить за-
лишитися з вами назавжди, зможе з ва-
шого дозволу зруйнувати цю фортецю.

Не впускайте випадкових людей 
у своє серце, поки не знайдеться той, 
чиє серце буде битися в такт з вашим.

Ніколи не відмовляйтеся від сво-
єї мрії заради тієї людини, яка буде зга-
дувати про вас, тільки страждаючи від 
нудьги або самотності. Ви не заслуговує-
те такої«любові».

Не витрачайте час на тих, у кого 
немає часу на вас, тому що ви буваєте 
їм потрібні лише тоді, коли вони хочуть за-
повнити порожнечу в своєму серці.

Ніколи не просіть спеціальної 
уваги до себе, тому що ви заслуговуєте 
більшого. Не плачте за тими, хто не здат-

ні помітити, як змінюється ваше обличчя, 
коли ви усміхаєтеся.

Не витрачайте свій час і сили на 
нестабільні стосунки з постійними 
«Привіт» і «Прощай».

Не сумнівайтеся в своїй здатнос-
ті любити, тому що ви знаєте, як відчай-
душно жадали любові, поки хтось не роз-
бив ваше серце.

Ніколи не сумнівайтеся в собі, бо 
ви гідні того, щоб кохати і бути коханою 
людиною. Але не вірте брехливим словам 
і обіцянкам, бо одного разу вам довелося 
за таку довірливість заплатити надто ве-
лику ціну.

Ніколи не поспішайте і не пого-
джуйтеся на «недоставлення», тоб-
то якесь неповноцінне ставлення до вас. 
Не варто недооцінювати себе і свою здат-
ність любити, тому що тільки ви несете 
відповідальність за своє щастя.

Такі красиві 
українці

Наші предки століття тому

Наталка ФУРСА
* * *
Луки цвіли, та – зорано:

щільна стіна із жит…

Гарна була історія,

тільки у ній не жить.

Ніжно мигтить між стеблами

квіточка голуба:

згадка, в якій без тебе я,

згадка, де ми – обa.

Стерні дощам не колються.

Мокро в дощах стерні.

Цвіт той не Богу молиться – 

тільки тобі й мені…

Мелеться жито, горами

сходять хліби з пітьми.

Гарна була історія,

гарні були в ній ми.

Ген, над її вершиною,

голубо небесам.

Десь, на шляхах ожинових,

снігом стає роса.

Сивіє поле зморене – 

сон додивився Бог…

Гарна була історія – 

краща за нас обох.

* * *
Дай мені допити з тої чаші,

що її колись я відвела…

Я тепер холодна і пропаща,

як весна — без сонця і зела.

Що я дам, спустошена і дика,

мов набігом витовчений степ? —

У моїй пустелі завеликій

жодне травеня не проросте…

Не прийми пробачень і покути.

Прожени. І — хай з тобою Бог…

Але дай напитись…

Хоч отрути!

З чаші, де колись була

Любов…

Полтава

Цінуйте свої почуття
Сайт журналу «Прилуки.Фортеця». Pryluky.Fortress.

Святковий день. Журавка. Варвинщина. 1929 рік. 
Світлина з ФБ-сторінки Дмитра Павленка.


