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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. 

Президент Володимир Зеленський: 
«Шостий рік ми захищаємо свій 

суверенітет від російської агресії»
Президент Володимир Зеленський, виступаючи у парла-

менті на урочистому засіданні Ради з нагоди 30-ї річниці при-
йняття Декларації про державний суверенітет України, зазна-
чив, що Україна 6 років бореться проти російського агресора 
і робить все, щоб настав мир. Пряма мова президента. 

«Дорогі українці! Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захища-
ємо свій суверенітет від російської агресії. Ми сплачуємо за 
це найвищу ціну – життя наших громадян. Сьогодні весь ци-
вілізований світ визнає, що Україна робить все для настання 
такого бажаного миру.

Справедливого миру. Миру у нашому розумінні цього сло-
ва. Саме того миру, де державний суверенітет буде панувати 
в реальності, не на папері.

Так. Ми втратили частину території, ми втратили своїх лю-
дей. І на жаль, ми не можемо повернути загиблих. Але по-
винні повернути усі свої території. Повернути віру в правду і 
справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої – ні-
коли не виявилось марним.»

Уряд продовжив карантин 
до кінця серпня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продо-
вження дії адаптивного карантину до 31 серпня.

Загалом карантинні обмеження значно послаблюються і 
будуть діяти конкретно, залежно від епідемічної ситуації в ре-
гіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях. 
Тут встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або чер-
воний рівень небезпеки поширення COVID-19.

У Польщі арештований 
колишній керівник Укравтодору 

Поляк Славомір Новак за президентства Порошенка і 
уряду Гройсмана був призначений у жовтні 2016 року ке-
рівником величезної української державної компанії Украв-
тодор. Пішов у відставку вже при новій владі, у жовтні 2019 
року. Новаку висунуто звинувачення в корупції у великих роз-
мірах саме на посаді керівника Укравтодору, у створенні ор-
ганізованого злочинного угрупування. Кримінальні справи 
проти Новака порушено в Україні і Польщі, слідство ведуть і 
співпрацюють в ньому правоохоронні органи обох держав.

Суд у Варшаві арештував Новака на 3 місяці. Разом з ним взя-
то від арешт його спільника, ще одному визначено умовний арешт.

Подробиці на стор. 6.

«Переможені» Майданом.
Непокарані Майданом

Верховоди антинародного режиму регіоналів, проти якого постав 
Майдан, так і залишилися непокараними за 5 років влади, 

що прийшла з цього Майдану. Все перейшло «у спадок» новій владі

«Сімейні» справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Про Партію регіонів в 

Україні говорять або дуже по-
гано, або з пієтетом та нотка-
ми ностальгії. 

Перша категорія грома-
дян підтримувала Революцію 
гідності, замороження акти-
вів колишніх топпосадовців і 
чекала на вирок Віктору Яну-
ковичу. Хоча б заочний. Дру-
га – пам’ятає панування регі-
оналів як час стабільності, фі-
нансової та політичної.

Ні перших, ні других Пар-
тія регіонів за 6 років після 
свого політичного похорону 
не залишає байдужою.

Соратники Януковича за 
цей час також поділилися на 
кілька категорій. Одні втекли 
надовго, інші перечекали і по-
вернулися, а деякі все ж зали-
шились в Україні.

У цьому тексті ми зосе-
редилися на справах ексре-
гіоналів з помітним впливом 
– тих, хто продовжив свою 
політичну кар’єру під новим 
слоганом, повернувся піс-
ля перемоги Зеленського з 
конкретним завданням, і тих, 
хто в інший спосіб впливає на 
життя українців.

Історія покарання регіо-
налів почалася з перших бе-
резневих санкцій 2014-го, а 
згодом продовжилася небез-
успішною боротьбою за їхнє 
скасування. Історія кожного з 
них все ще триває.

«Українська правда» роз-
повідає про кримінальні про-
вадження колишньої верхів-
ки країни.

Олександр 
Єфремов

Остання посада, статус 
за Януковича: депутат Верхо-
вної Ради 7 скликання (5-ий 
номер у списку), голова най-
більшої фракції – Партії регі-
онів. 

Що зі справами зараз: 
Єфремов – політик з глибо-
ким луганським корінням. Він 
– єдиний з верхівки ПР, хто 

«сидів», щоправда, лише в 
СІЗО. І один з небагатьох, хто 
не втік у сусідню Росію. 

Перший раз регіонала за-
тримали у лютому 2015 року 
за підозрою у зловживанні 
владою та службовому під-
робленні. В основу справи 
лягло голосування за закони 
16 січня, ухвалені в розпал 
Революції гідності.

Прокуратура намагалась 
направити обвинувачення 
до суду, починаючи з 2015 
року, але розглядати його по 
суті почали лише в кінці 2019 
року. І майже одразу справу 
закрили. Адже порушення, 
які інкримінували Єфремову, 
частково декриміналізували 
ще в 2014 роц

Перший раз Єфремов 
пробув під вартою всього три 
дні й вийшов під заставу 3,5 
мільйона гривень від «хоро-
шого товариша» Бориса Ко-
леснікова. 

Другу підозру ексдепута-
ту вручили за кілька днів піс-
ля першого затримання. У ній 
йшлося про виступи Єфре-
мова в парламенті за лютий-
квітень 2014 року, які ніби-
то розпалювали ворожнечу. 
Але рік потому Генпрокура-
тура закрила цю справу «за 
відсутністю складу злочину», 
а експосадовцю повернули 
60,9 тисяч гривень застави.

В липні 2016 року Єфремо-
ва затримали за третьою підо-
зрою – у сепаратизмі та дер-
жзраді. Йдеться про можли-
ве сприяння окупації бойови-
ками Луганської області, яке 
мало відокремити регіон від 
України. Зокрема згадуються 
епізоди захоплення будівель 
ОДА, СБУ. У 2017 році розпо-
чався розгляд цієї справи у 
суді по суті, який триває досі. 

Після другого затриман-
ня Єфремов пробув за грата-
ми три роки і вийшов під до-
машній арешт. У СІЗО колиш-
ній голова фракції самотньо 
просидів в одиночній камері, 
з рідкісними візитами ЗМІ та 
без підтримки колишніх со-
ратників. 

Єфремов вийшов з СІЗО 
24 липня 2019 року і на по-
зашляховику Range Rover від-
правився під домашній арешт 
у Київ. 

Чим займається нині: 
ще до його виходу з СІЗО Єв-
ген Мураєв заявив, що Єфре-
мов піде на позачергові пар-

ламентські вибори в першій 
десятці «Опоблоку» – однак 
цього не сталося. Після зали-
шення ізолятора на запитан-
ня про повернення в політи-
ку Єфремов чітко не відповів. 

Чим наразі займається 
колишній голова фракції ПР – 
невідомо, він не з’являється 
на людях, нічого не публікує 
на своїй Facebook-сторінці. 
Один із його адвокатів зая-
вив про готовність надати ін-
формацію УП, але так цього і 
не зробив.

Олена Лукаш

Остання посада, статус 
за Януковича: міністерка юс-
тиції.

Лукаш була наймолод-
шою в другому уряді Миколи 
Азарова – спершу міністер-
кою Кабміну, а за півроку мі-
ністеркою юстиції. До цьо-
го двічі обиралася до парла-
менту від Партії регіонів, 5 і 6 
скликання. Під час Помаран-
чевої революції представля-
ла Януковича в суді у відомій 
справі «Ющенко проти ЦВК», 
а після обрання Януковича 
президентом була його пред-
ставницею в Конституційно-
му суді. 

Що зі справами зараз: іс-
торія «взаємин» ГПУ та Олени 
Лукаш після падіння Партії ре-
гіонів почалася ще до повідо-
млення про підозру. В жовтні 
2014 року її прізвище внесли 
в перелік колишніх топчинов-
ників, проти яких ГПУ проси-
ла ЄС ввести санкції. На таку 
«ініціативу» ГПУ Лукаш відре-
агувала позовом – і, врешті, 
у жовтні 2016 року виграла 
справу в суді. Санкції зняли 
через 2 роки, у 2018-му.

За кілька місяців після 
внесення Лукаш до санкцій-
ного списку, 4 червня 2015 
року, ГПУ пішла далі – заяви-
ла, що повідомила ексмініс-
терці про підозру в заволо-
дінні держкоштами та служ-
бовому підробленні. Утім її 

адвокат отримання підозри 
одразу заперечив. 

Лукаш оголосили в роз-
шук, а 5 листопада 2015 року 
затримали в київському ма-
єтку родичів. 

Фабула справи така: у 
грудні 2013 року, коли уряд 
України вирішив призупинити 
шлях до ЄС, Мін’юст замовив 
кілька досліджень нібито для 
адаптації українського зако-
нодавства до європейського. 
За версією слідства, тендери 
тоді були фіктивними, а дослі-
дження – занадто дорогими і 
неякісними. Прокурор навіть 
заявляв про цитування у до-
кументах студентських рефе-
ратів.

Таким чином, на дум-
ку правоохоронців, Лукаш у 
змові з приватною фірмою та 
двома ФОПами нібито вкра-
ли у держави 2,5 мільйона 
гривень.

Наступного дня після за-
тримання ексрегіоналку взя-
ли під варту з правом внести 
заставу в понад 5 мільйонів 
гривень – яку швидко спла-
тив Вадим Новинський. Усьо-
го в СІЗО Лукаш пробула не-
повних чотири дні.

На довгий час справа Лу-
каш зникне з новинних стрі-
чок. Восени 2019 року Генп-
рокуратура знову виклика-
ла Лукаш, щоб оголосити їй 
уточнену підозру. Колишня мі-
ністерка перевернула цей ви-
клик на власну користь. 

Особливо це було помітно, 
коли в мережі з'явилось відео 
спілкування підозрюваної з 
прокурорами, яке «злили» в 
мережу через блогера Ана-
толія Шарія. На відео «балом 
правила» саме Лукаш. Вона 
диктувала опонентам влас-
ний порядок дій, вказувала на 
їхню непрофесійність, зверх-
ньо іронізувала про брак до-
свіду в заступника генпроку-
рора Віктора Чумака.

Після затримання Лукаш 
у СБУ говорили про її «причет-
ність до злочинів проти Май-
дану», але і це залишилось на 
словах.

Наразі «справа євроінте-
граційних досліджень» – єди-
на, де правоохоронці спро-
моглись вручити професійній 
юристці підозру. Досліджен-
ня, які вартували державі по 
кілька тисяч гривень за 
сторінку, і справді ви-
кликають підозри. 
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Бліц-інформ
Берегти 
пам’ятки історії
Реставрація пам’яток куль-

турної спадщини — у фокусі на-
шої політики розвитку туристичної 
та культурної сфери, заявив голо-
ва Чернігівської обласної держав-
ної адміністрації Андрій Проко-
пенко. На території області багато 
об’єктів, що мають надзвичайно 
велику історичну та культурну цін-
ність.

Департамент туризму та 
культури ОДА підготував список 
пам'яток історико-культурної спад-
щини Чернігівської області. Серед 
них,зокрема, садиба Дараганів у 
Козельці.

– Садиба Дараганів – пам’ятка 
архітектури національного значен-
ня «Покорщина», яка десятки років 
знаходиться у незадовільному ста-
ні. Облдержадміністрація неодно-
разово порушувала питання відро-
дження цієї садиби, – повідомив 
Андрій Прокопенко. – На рівні об-
ласті затверджено Програму рес-
таврації пам’яток архітектури наці-
онального значення на 2020-2022 
роки.

Зокрема, до переліку цих 
об’єктів увійшли:

Тріумфальна арка у Новгород-
Сіверському.

Георгіївська церква у Седневі.
Іванівська церква в Ніжині.
Палац з двома флігелями у се-

лищі Качанівка.
 Головний будинок, кам’яниця 

та флігель у садибі «Покорщина» у 
Козельці.

На реставрацію цих об’єктів 
програмою передбачено виділити 
30 мільйонів гривень. Ці об’єкти 
в перспективі можуть стати по-
тужними культурними атракціями 
і приваблювати туристичні потоки.

«Покорщина» є унікальним ан-
самблем другої половини ХVIII ст. 
Вважається єдиною дерев’яною 
садибою козацько-старшинсько-
го типу на лівобережній Україні, 
що вціліла донині. Розташована на 
околиці Козельця, в парковій зоні 
на березі річки Остер. Складаєть-
ся з головного будинку, флігеля та 
кам’яниці. Колись належала ко-
зацькому старшинському роду Да-
раганів.

15 громад 
візьмуть участь 
у польській 
програмі розвитку 
соціальних послуг
«Соціальні послуги в громадах 

 планування та реалізація» – про-
грама, яку проводить Представни-
цтво Фонду Міжнародної солідар-
ності в Україні Solidarity Fund PL 
in Ukraine. Представники наших 
об’єднаних територіальних громад 
навчатимуться на онлайн-тренінгу, 
семінарах за участі польських екс-
пертів на тему надання соціальних, 
зокрема для людей похилого віку, 
тренінгу з планування проєктів. 
А найголовніше – проєкти трьох 
учасників програми отримають 
фінансову підтримку від SFPLUA. 
Також п’ять учасників, вибраних 
на конкурсній основі, наступного 
року стажуватимуться в одній із 
польських ґмін-партнерів SFPL UA.

Заявок надійшло багато, і ви-
бір був непростим. Участь у проєк-
ті візьмуть Борзнянська, Гончарів-
ська, Іванівська, Коропська, Ко-
рюківська, Лосинівська, Менська, 
Михайло-Коцюбинська, Ніжин-
ська, Новгород-Сіверська, Остер-
ська, Прилуцька, Семенівська, 
Сновська, Сосницька ОТГ.

Державна комісія з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій поділила 
країну на зони за рівнем поширен-
ня коронавірусу. Цей розподіл по-
чав діяти з понеділка, 3 серпня. 

Карантинні зони – «зелена», 
«жовта», «помаранчева» та «чер-
вона», починаючи з найкращої за 
ситуацією зеленої і до найсклад-
нішої «червоної». Відповідно діють 
менш жорсткі і більш жорсткі ка-

рантинні обмеження. 
У найсуворішу, «червону» зону 

потрапили обласні міста Луцьк і 
Тернопіль, а також Кіцманський ра-
йон Чернівецької області. «Пома-
ранчева» зона – міста Івано-Фран-
ківськ, Львів, Бережани в Терно-
пільській області, Луцький та Лю-
бешівський райони Волинської 
області, Тисьменицький район Іва-
но-Франківської області, Микола-
ївський, Перемишльський та Пус-

томитівсткий райони Львівської 
області та Бучацький район Терно-
пільської області.

До «жовтої» зони потрапи-
ли міста Вінниця, Могилів-Поділь-
ській, Нововолинськ, Житомир, 
Бердичів, Малин, Новоград-Волин-
ський, Берегово, Мукачево, Ужго-
род, Хуст, Чоп та Яречме. 

Також у цій зоні: 5 районів Ві-
нницької області; 5 районів Во-
линської; 4 райони Житомирської; 

13 районів Закарпатської ; 4 ра-
йони Івано-Франківської; 3 райо-
ни Львівської; 5 районів Тернопіль-
ської; 5 районів Чернівецької об-
ласті.

Уся інша територія України, зо-
крема і Київ, потрапила у «зелену» 
зону.

Чернігівщина – у найлегшій 
«зеленій» зоні. 

Цей розподіл переглядатиметь-
ся щотижня. 

Чотири карантинні зони України: Чернігівщина – в найлегшій, зеленій

Чемпіонат України з футболу. Прем`єр-ліга. 
31 тур. 16 липня. Чернігів. «Десна» – «Олексан-
дрія» – 1:3. Вкрай прикра й невчасна поразка 
нашої команди, що коштувала бронзових, а то 
й срібних медалей. Тим більш прикра, що в усіх 
трьох попередніх матчах чемпіонату наші пере-
могли олександрійців, а перед цим, в гостях, роз-
громили 5:1. Але бувають такі невдалі матчі. Хоч 
починалося гарно: вже на 9 хвилині єдиний наш 
легіонер, гравець збірної Естонії, захисник Йонас 
Тамм після кутового ударом головою відкрив ра-
хунок. Але ще в першому таймі гості його зрівня-
ли. А на початку другого, за кілька хвилин забили 
ще два м’ячі. 

Інші матчі туру в першій шістці: «Динамо» – 
«Зоря» – 3:1; «Шахтар» – «Колос» – 2:0.

32 тур. 19 липня. Запоріжжя. «Зоря» – «Дес-
на» – 1:1.

Драматична, детективна розв̀ язка чемпіо-
нату. Програш «Десни» в попередньому турі по-
збавив їх шансів на друге місце. Але програла й 
«Зоря». Відтак з̀ явилися шанси на бронзу. Прав-
да, нас влаштовувала лише перемога, а суперни-
ків – і нічия. Важко було допустити, що «Динамо» 
програє вдома аутсайдеру «Колосу», адже киянам 
для срібних медалей вистачало нічиєї. Матчі гра-
лися в один й той же час і тримали в напрузі до 
останнього. 

На 20-й хвилині наш форвард Пилип Будків-
ський, котрий перейшов у команду цього року 
якраз із «Зорі», красиво забив колишнім одно-
клубникам. «Бронза» маячила нам до 53-ї хвили-
ни, коли Дмитро Хомчановський з кута штрафної 
забив нам красень-гол. 

І тут – вість з Києва: динамівці програють 
спершу в один м’яч, а на кінець матчу вже у два. 
«Десна» при нічиїй і так залишалася на четверто-
му місці. Але якщо «Зоря» забила б ще один м’яч, 
вона, перемігши, потіснила б динамівців з дру-
гого місця. Але луганчани не ризикували, адже 
при програші втрачали і третє місце, тому дотягли 
матч до нічиєї. 

Підсумкова таблиця чемпіонату 
України сезону 2019–2020 років 

По порядку, за графами: кількість перемог, 
нічиїх, поразок, забиті і пропущені м’ячі, набра-
но очок.
Перша шістка

«Шахтар» 26 4 2 80-26 82

 «Динамо» 18 5 9 65-35 59

«Зоря» 17 7 8 50-29 58

«Десна» 17 5 10 59-33 56

 «Олександрія» 14 7 11 49-47 49

«Колос» 10 2 20 33-59 32

Друга шістка

«Дніпро-1» 15 4 13 42-42 49

«Маріуполь» 12 9 11 40-46 45

«Ворскла» 9 7 16 23-48 34

«Олімпік» 10 6 16 32-47 36

 «Львів» 5 9 18 25-57 24

 «Карпати» 2 9 21 19-48 15

Львівські «Карпати» за неявку на два матчі 
(проти «Маріуполя») вдома і в гостях було знято з 
чемпіонату. За ці і ще кілька не зіграних у другій 
групі наступних матчів їм зарахована технічна по-
разка – 0:3, а їх суперникам – технічна перемо-
га 3:0. «Карпати» залишають еліту і планують на-
ступний чемпіонат грати в другій лізі, щоб за два 
роки повернутися в прем’єр-лігу. 

Кращий бомбардир чемпіонату – Жуніор Мо-
раєс, бразилець, який має українське громадян-
ство і виступає за нашу національну збірну. Фор-

вард «Шахтаря» забив 20 м`ячів. На другому місці 
форвард «Десни» Олександр Філіпов – 16 м`ячів, 
і це чудовий результат. На 3-4 місцях Владислав 
Супряга, який грав за «Дніпро-1», але орендова-
ний у «Динамо», і динамівець Віктор Циганков – 
по 14 м`ячів.

Підсумки «Десни»
Безперечний успіх! Четверте місце вже в дру-

гому своєму сезоні в еліті. 17 перемог, 5 нічиїх, 10 
поразок. Забито 59 м`ячів, пропущено 33: оби-
два показники – третій результат в чемпіонаті. 
8 м`ячів забив капітан команди Денис Фаворов, 
відмінно для захисника. 7 – Дмитро Хльобас, 6 – 
Владислав Калитвинцев, по 4 – Андрій Тотовиць-
кий і Пилип Будківський, 3 – Андрій Гітченко, при-
чому наш досвідчений захисник забивав голи-
красені, як у ворота «Динамо». Забивали також 
Максим Імереков, Єгор Картушов, Сергій Ста-
ренький, Леван Арвеладзе, Орест Кузик. 

Приємна вість: за результатами авторитетно-
го моніторингу в збірну чемпіонату України серед 
її 11-ти футболістів увійшли 3 гравці «Десни». Єв-
ген Паст визнаний кращим воротарем чемпіона-
ту, в цій збірній також Денис Фаворов і Олександр 
Філіпов. Вони давно заслужили і виклик у націо-
нальну збірну України, де ми й сподіваємося їх не-
забаром побачити.

Як завжди, надійно і стабільно відіграли ста-
рожили команди – захисник Андрій Мостовий, 
півзахисник Владислав Огіря. Вписалися в ко-
манду і Андрій Домбровський, Артур Западня, 
Юхим Конопля (орендований у «Шахтаря» торіш-
ній чемпіон світу серед юнаків у складі збірної 
України), Олексій Гоцуляк, Віталій Єрмаков. За-
вжди був готовий підстрахувати колегу наш дру-
гий воротар Ігор Литовка. 

Окремо слід ска-
зати, що успіх команди 
– це величезна заслу-
га її головного тренера 
Олександра Рябоконя. 
Він давно визнаний од-
ним з кращих тренерів 
України, багато років 
тренує «Десну», на від-
міну від багатьох клу-
бів, де тренери постійно 
міняються. Олександр 
Дмитрович вивів коман-
ду з другої ліги в першу, з 
першої в еліту, прем`єр-
лігу чемпіонату України.

Отже – Ліга Європи
Наш чемпіон «Шахтар» здобув пряму путівку 

в основний, груповий турнір головного клубного 
змагання Європи – Ліги чемпіонів. Другий при-
зер, нині це «Динамо», гратиме відбірні стикові 
матчі за право туди потрапити. 

В другому за рангом клубному турнірі – Лізі 

Європи виступають призери сильніших чемпі-
онатів континенту, чемпіони і призери слаб-
ших. Україні надано туди три місця. Бронзовий 
призер нашого чемпіонату, а це «Зоря», напря-
му потрапляє в основний етап Ліги – груповий 
турнір. Там в групах по 4 команди, змагання у 
два кола, отже гарантовано по 6 матчів. А ще – 
УЄФА виплачує немалі преміальні за гру в турні-
рі. Ось чому таким важливим було третє місце в 
чемпіонаті.

І все ж «Десна» завоювала путівку в Лігу Єв-
ропи: в другий раунд стикових відбірних матчів. 
Вони почнуться у вересні, першого суперника 
скоро знатимемо. В разі успіху наші виходять у 
перший раунд відбору, потім у плей-офф і нарешті 
в груповий турнір. 

На жаль, наш стадіон ім. Гагаріна не готовий 
до єврокубків. Треба негайно встановити сидіння 
на східній трибуні, виконати ще ряд робіт. Це ре-
ально. Але проблема в тому, що стадіон юридично 
належить Міністерству молоді і спорту. Футболь-
ний клуб «Десна» не буде вкладати великі кошти 
в стадіон, у чужу власність. Місто просто не може: 
міська рада не має права витрачати кошти місь-
кого бюджету на чужий об`єкт. Вихід давно напро-
шується: передати нарешті стадіон місту Черніго-
ву, у відання міськради. 

Поки що «Десна» заявила для домашніх мат-
чів у Лізі Європи столичний стадіон «Оболонь- 
Арена».

Останню путівку в Лігу Європи розіграли дві 
останні команди першої шістки і дві перші – дру-
гої. Результати: «Колос» – «Дніпро-1» – 4:1; «Олек-
сандрія» – «Маріуполь» – 1:2. Фінал: «Колос» – 
«Маріуполь» – 1:0. Отже, новачок прем`єр-ліги 
«Колос» з пристоличного села Ковалівка гратиме 
у третьому раунді відбору Ліги Європи. 

 

Новий чемпіонат
Сезон затягся через паузу, пов’язану з епіде-

мією коронавірусу. Тому новий чемпіонат Украї-
ни стартує скоро, вже наприкінці серпня. Віднов-
люється традиційний формат, без поділу на пер-
ший і другий етапи. Прем`єр-ліга розширюється: 
замість одної команди, що вибула, сюди прохо-
дять три кращі команди першої ліги, де турнір ще 
триває. Отже, в еліті гратимуть 14 команд, у два 
кола: 26 турів.

На стадіони 
вже пускають глядачів

У зв’язку з послабленням карантину, Мініс-
терство охорони здоров̀ я дозволило присутність 
на матчах глядачів. Вони вже були на згаданих 
відбірних матчах до Ліги Європи. Обмеження – 
обов̀ язкові маски, а також поки що на стадіо-
ні може бути чверть глядачів від кількості місць. 
Але, мабуть, до початку нового чемпіонату квота 
буде збільшена – на половину місць стадіону. Так 
що скоро ми побачимо в Чернігові, на стадіоні ім. 
Гагаріна нашу улюблену «Десну».

«Десна»: Ліга Європи!
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Бліц-інформБезкоштовні курси української мови
На Чернігівщині 
утворять 5 районів
Центрами  будуть  Чернігів, Ніжин, Прилуки, Нов-

город-Сіверський та Корюківка. Славутич буде й на-
далі у складі Київської області.

За такий проект постанови про утворення і лік-
відацію районів 17 липня проголосувала Верховна 
Рада. Ось остаточні межі  наших районів. 

Чернігівський район: у складі територій Берез-
нянської селищної, Гончарівської селищної, Городнян-
ської міської, Деснянської селищної, Добрянської се-
лищної, Іванівської сільської, Киїнської сільської, 
Киселівської сільської, Кіптівської сільської, Козе-
лецької селищної, Куликівської селищної, Любецької 
селищної, Михайло-Коцюбинської селищної, Новобі-
лоуської сільської, Олишівської селищної, Остерської 
міської, Ріпкинської селищної, Седнівської селищної, 
Тупичівської сільської, Чернігівської міської територі-
альних громад.

Ніжинський район:  у складі територій Батурин-
ської міської, Бахмацької міської, Бобровицької місь-
кої, Борзнянської міської, Вертіївської сільської, Ви-
сочанської сільської, Дмитрівської селищної, Кома-
рівської сільської, Крутівської сільської, Лосинівської 
селищної, Макіївської сільської, Мринської сільської, 
Ніжинської міської, Новобасанської сільської, Носів-
ської міської, Плисківської сільської, Талалаївської 
сільської територіальних громад.

Прилуцький район: у складі територій Варвин-
ської селищної, Ічнянської міської, Ладанської селищ-
ної, Линовицької селищної, Малодівицької селищної, 
Парафіївської селищної, Прилуцької міської, Срібнян-
ської селищної, Сухополов’янської сільської, Талала-
ївської селищної, Яблунівської сільської територіаль-
них громад.

Новгород-Сіверський район: у складі територій 
Коропської селищної, Новгород-Сіверської міської, 
Понорницької селищної, Семенівської міської терито-
ріальних громад.

Корюківський район: у складі територій Корюків-
ської міської, Менської міської, Сновської міської, Со-
сницької селищної, Холминської селищної територі-
альних громад.

Рух електричок відновлено
«Укрзалізниця» відновлює сполучення, поступово 

виходячи з карантину. Нова порція потягів пішла 31 
липня. Це 17 маршрутів, які діяли до карантину. З них 
8 – через Чернігів чи Чернігівську область.

Регіональні поїзди будуть курсувати з Києва в Ко-
нотоп, Шостку, Чернігів, Славутич а також у західному 
та південно-західному напрямку – до Фастова, Жме-
ринки, Рівного, Шепетівки та інших міст.

Зокрема, з 31 липня курсують такі  регіональні по-
їзди:

№ 884/883 Київ (Фастів) – Зернове (щоденно);
№ 888/887 Київ (Фастів) – Ворожба (щоденно);
№ 896/895 Київ – Конотоп (щоденно, крім 

п'ятниць і неділь);
№ 896/895 Конотоп – Київ (щоденно, крім понеділ-

ків і субот);
№ 896/895 Київ – Шостка (по п'ятницях і неділях);
№ 896/895 Шостка – Київ (по понеділках і субо-

тах);
№ 864/863-866/865 Неданчичі – Чернігів – Київ 

(по понеділках, п'ятницях, суботах і неділях);
№ 880/879-882/881 Київ – Славутич (по неділях).
В «Укрзалізниці» нагадали, що під час поїздки  па-

сажири зобов'язані використовувати засоби індивіду-
ального захисту. 

Приміські поїзди 
на півночі області
11 липня повернули  в курсування потяг «Сновськ-

Бахмач». Кілька місяців не ходив. Сполучення для 
Сновська дуже важливе. Щоб доїхати до Харкова, 
Сум, треба дістатися Бахмача. Також потягом їздять 
до Низківки, Попільні, Лютовки Сновського району. 
Від залізниці наполегливе прохання – білети брати 
через касу. В іншому випадку потяг буде збитковим. 
Навіть пільговики (пенсіонери, студенти, чорнобиль-
ці) ідуть у касу, щоб купити посадковий талон – квиток 
за нуль гривень. Тільки тоді з міського бюджету над-
ходить компенсація за їхній проїзд.

Також відновлено потяги з Новгорода-Сівер-
ського та Семенівки до станції Терещенська (сели-
ще Вороніж Сумської області).

Час відправлення-прибуття:
Сновськ-Бахмач, 05.00–07.30 і 16.59–19:28.
Бахмач – Сновськ, 08.10–10.36 і 20.28–22.54.
Терещенська – Новгород-Сіверський, 06.40–

07.56;
Терещенська – Семенівка, 10.20–13.05;
Новгород-Сіверський –Терещенська, 08.12–

09.33;
Семенівка – Терещенська, 14.29–17.24.

Представлення 
книги поезій 

Світлани Антонишин
У Чернігівській центральній місь-

кій бібліотеці ім. Коцюбинського слу-
хачам курсів було представлено збір-
ку поезії жительки Львівщини Світла-
ни Антонишин «На білому камені». Пись-
менниця, поетеса, журналістка через 
важку хворобу не змогла бути присут-
ня на презентації. Самостійно вона не 
може й писати. Але вихід книжки напря-
му пов̀ язаний з нашою Чернігівщиною, 
адже в цьому авторці допомогла наша 
землячка, відома письменниця Вален-
тина Мастєрова. 

Говорить Людмила Зіневич, коор-
динатор Курсів, директорка міської 
Центральної бібліотечної системи: «Ав-
торка прикута до ліжка. Вона майже ні-
чого не бачить, свої вірші надиктовує 
Валентині Мастєровій, письменниця 
веде її сторінку та допомагає їй в реа-
лізації творчого потенціалу».

За словами Валентини Мастєро-
вої, що представляла книжку, ця збір-
ка стала тим надзвичайно необхідним 
промінчиком радості в житті хворої 
поетеси. Адже вона не забута, про неї 
пам’ятають, читають. І головне – вона 
через поезію може вилити світу свою 
душу, свої почуття…

На творчому вечері вірші Світлани 
Антонишин читала чернігівська акторка і 
режисер Рената Гафурова. Під час читан-
ня у багатьох наверталися на очі сльози. 
«Кожен автор вкладає в свої рядки своє 
життя. Тобто за цими віршами стоїть 
доля людини. Зустрічі людини, її любов, її 
біль», сказала Рената Гафурова.

Збірку доповнили чудові ілюстрації 
чернігівської художниці Наталії Дзюб.

Усі примірники книги «На білому ка-
мені» розкупили присутні. Ціни за них 
не було, кожен давав скільки міг. Адже 
ці кошти підуть на підтримання життя 
поетеси, яка пише душею.

«Історія українського 
меценатства»

В Чернігівській центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського, 
на базі якої працюють Курси, у форма-
ті «Розмовник» кандидат філософських 
наук Тамара Андрійчук читає свій ав-
торський курс «Історія українського 
меценатства». Це розповіді про відо-
мих українських громадських діячів 
минулого, які підтримували українську 
церкву, літературу, мистецтво, пресу. 
Життя і діяльність багатьох з них були 
пов̀ язані з Чернігівщиною. 

Відбулися лекції про такі родини 
українських меценатів, як Безбородь-
ки, Скоропадські, Галагани, Тарнов-
ські, Симиренки. Чикаленки, Терещен-
ки, Алчевські. А далі була прочитана 
лекція про доброчинні справи родини 
Лизогубів.

Представлення пройшло у міській бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського. Роман «Тобі скажу» пе-
реносить читача в далеке XI століття, коли рід-
ну землю та честь боронили мечем, і не лише 
від ворогів, а часто й від підступних родичів. 

Головний герой роману – чернігівський 
князь Олег Святославич, названий у давньо-
руських джерелах «Гориславичем», за те, що 
він нібито сіяв розбрат на руській землі. Але 
насправді все було зовсім не так. Зі сторінок 
роману перед нами постає справжній лицар 
без страху й докору. А от деякі «герої», як на-
приклад, князь Володимир Мономах, насправ-
ді виявляються не такими вже й героїчними. 
Розповісти історичну правду, – саме таку мету 
ставила собі Валентина Мастєрова, працюючи 
над романом.

«Є теми, які обираєш не ти, а які обирають 
тебе, – розповідає Валентина Мастєрова. – От 
прийшов князь Олег і став переді мною. У мене 
в голові звучали цілі фрагменти тексту. Сиджу й 
чую, хропуть коні, йдуть степом. Тоді я зрозумі-
ла, що ця тема мене вже не полишить». 

Хоча «Тобі скажу» – роман про наше геро-
їчне минуле, неабияка увага в ньому приділе-
на темі кохання, змальованій дуже вишукано, в 
романтичному ключі.

Створюючи роман, Валентина Мастєрова 
опрацювала величезну кількість історичних 
джерел та наукових праць, що дало змогу в по-
вній мірі передати колорит тієї далекої епохи.

Гості презентації побачили й «живу істо-
рію». У презентації взяв участь представник 
клубу історичної реконструкції «Чернігівська 
земля» Олег Ярошенко в образі давньорусь-
кого дружинника XI століття. Він продемон-
стрував зразки реконструйованої зброї та об-
ладунків тих часів та розповів про те, як вони 
створюються.

Ось деякі відгуки на представлення роману. 
Лана Ланська. Вчора відбулось дві події 

в літературному житті Чернігова. Презентація 
чудової поезії Світлани Антонишин з Бродів,що 
на Львівщині та епохального роману Вален-
тини Мастєрової «Тобі скажу». Від лірики, яка 
надриває серце, до далекої епохи, що віддзер-
калюється в сьогоденні і озивається в кожній 
шпарині нашого існування. 

Щиро дякую пані Валентині за її монумен-
тальний вклад в літературу та задоволення і 
радість від прочитання чудового роману. Дя-
кую Світлані Антонишин за змогу долучитись 
до свята душевного злету. Пані Людмилі Зіне-
вич – за організацію зустрічі і сердечність, як 
і завше. 

Ольга Петренко. Спасибі, пані Людмило, 
за затишний вечір і чудовий захід! Гарна роз-
мова, тепла позитивна атмосфера залишаться 
в пам‘яті.

Геннадій Обушний. Чудова презентація від 
неймовірної жінки! Хтось ретельно вивчає ми-
нуле, хтось аналізує сьогодення, хтось дослі-
джує майбутнє - і всюди й завжди є Україна!

Олена Малецька. Дуже гарна презентація. 
Тепла, чудова атмосфера. Дякуємо Людмилі 
Василівні Зіневич за організацію чудового за-
ходу. Подяка Валентині Миколаївні Мастєровій 
за прекрасну презентацію!

Галина Караваєва. Ми, чернігівці, відвід-
уємо бібліотеку ім. М. Коцюбинського не тіль-
ки щоб взяти нові книги, але ще нас приваблює 
спілкування з письменниками міста, з відоми-
ми людьми країни. Розумної альтернативи та-
ким заходам немає, краще і не придумаєш!

Дякую голові міста Владиславу Атрошенку 
за підтримку цього закладу та підтримку пра-
цівників культури. 

Говорить Валентина Мастєрова:
Я ще під вра-

женням. Перегля-
даю фото, вдивляю-
ся в уважні обличчя 
людей, яких я знаю 
і яких не знаю, при-
язні посмішки. Чи-
таю підписи під ко-
ментарями. Вони 
різні, але в біль-
шості прочитуєть-
ся щира вдячність. 
Причому, ніхто не 
оббивав жодних по-
рогів, не нав’язувався із запрошеннями задля 
масовості. Навіть Національна Спілка пись-
менників самоусунулася від презентації, від 
верхівки до низу. За владу нічого й говорити. 
Навпаки – приємно відчувати себе вільною, 
незалежною. І потрібною. Потрібною не вла-
ді, не Спілці, якою з часу її створення керува-
ло КДБ, знищуючи її руками все талановите й 
мисляче, а людям, отим, про яких весь час тру-
блять продажні соціологи, журналісти й аналі-
тики, що в Україні немає української літерату-
ри. І що українці не хочуть читати українською. 
Брехня, панове! Брехня, доморощені янича-
ре і закордонні. Брехня, продажні «патріоти» й 
україножери! Українцям потрібна своя країна, 
своя земля, своя мова і література. Непотрібні 
ви. І вас знесе народним буреломом. Сьогодні 
чи завтра. 

Несподівано приходить думка: совісний 
український письменник – останній басті-
он українства в українській державі, останній 
прапор, піднятий над руїною, якою нині є націо-
нальна їдея в Україні. Боротися в країні за рід-
ну мову і проти кого – проти влади й владців, 
проти «народних» (читай – інородних) обранців 
у Верховній раді. 

Визнання – примара, як і слава і знеслав-
лення. За Еклезіастом: «В майбутні дні все буде 
забуте. Немає памяті колишнім людям. І любов 
їхня, і ненависть, і ревність пощезнуть. І немає 
їм вже участі ні в чому, що діється під сонцем». 
Що залишиться? Залишиться слово. Саме те 
слово, за яке сьогодні точиться запекла бо-
ротьба в нашій країні. Рідне слово, яке пройде 
випробування вогнем і мечем, підлістю й під-
ступністю, зрадою і зненавистю, але очистить-
ся й очистить Україну. І вистоїть.

1 серпня прем’єрною виста-
вою «Орніфль» за п’єсою Жана 
Ануя театр відкрив новий 36-й 
сезон. Актори дуже скучили за 
глядачами, а глядачі, сподіває-
мося, за нами. Вистава готува-
лася до Міжнародного дня Теа-
тру, але у зв’язку з всім відоми-
ми обставинами відклалася на 
невідомий термін, і ось тепер 
театр з радістю грає довгоочіку-
вану прем’єру. Постановку здій-
снив Роман Покровський, який 
виконує і головну роль. Також 
у виставі зайняті молоді акто-
ри Валерія Чокурашвілі, Дмитро 
Грищенко, Борис Седякін, а ще 
всім добре відомі Тетяна Сал-
децька, Любов Веселова, Ка-
терина Широкорад, Інна Атро-
щенко, Юлія Матрсова. Виста-
ва йде в рамках театру-кафе 
з 1 по 9 серпня включно. Кіль-
кість місць обмежена в зв’язку 

з карантином, тому треба поспі-
шати купувати або бронювати 
квитки.

Від 11 по 16 серпня ми за-
пускаємо новий, третій сезон 
«Клубу 4D», героїні якого виру-
шають у подорож до Парижу. 
Тут їх очікують нові пригоди та 
кумедні ситуації. У музичній ви-
ставі, яка сповнена піснями й 
танцями, беруть участь незмінні 
Мирослава Витриховська, Інна 
Атрощенко, Тетяна Салдецька, 
Юлія Матросова (славетна чет-
вірка: Дама, Дівчина, Джульєт-
та, Діамант). Їх компанію до-
повнюють Дмитро Грищенко, 
Володимир Сурай, Олександр 
Коваленко, Валентин Макар, 
Катерина Широкорад та Борис 
Седякін).

18–23 серпня глядачів че-
кає ще одна прем’єрна виста-
ва «Казанова. Сповідь». Хто не 

встиг подивитися її до каран-
тину (вистава пройшла всьо-
го кілька разів), будуть нарешті 
мати таку змогу. У головній ролі 
– Олександр Коваленко. Також 
у виставі зайняті майже всі ак-
тори театру. Філософія мандрів-
ника та серцеїда Казанови, не-
перевершена музика, елегантні 
танці, розкішні костюми і, звіс-
но, чудова акторська гра – ось 
чим ми в черговий раз готові ди-
вувати публіку.

Наприкінці серпня ми пока-
жемо три вистави, які вже стій-
ко увійшли до репертуару теа-
тру: «Полліанна» Е.Портер у по-
становці Богдана Ревкевича, 
«Залишитись з носом» О. Стєп-
нової у постановці Євгенія Си-
доренка та «МамаКлава» П. Мо-
розова у постановці Геннадія 
Касьянова.

А у вересні – ще одна 

прем’єра: вистава за п’єсою 
Катерини Пенькової «Назву не 
пам’ятаю». За постановку взяв-
ся Володимир Сурай, який не-
щодавно отримав диплом режи-
сера.

Ще у найближчих планах 
театру випустити «День, коли 
обвалився світ» за повістю Рол-
лана Сейсенбаєва. Цю поста-
новку до свого ювілею готує Во-
лодимир Банюк, прем’єра відбу-
деться 26-го листопада. Євгеній 
Сидоренко трозпочинає працю-
вати над виставою «Остання 
гавань» за п’єсою Теннессі Ві-
льямса «Попередження малим 
кораблям».

Театральна каса працює з 
15.00 до 19.00 без вихідних. І 
не забуваємо захисні маски, бо 
карантин поки що лише посла-
блене.

Алла ПУШКІНА

Молодіжний театр відкрив сезон

Валентина Мастєрова представила новий роман
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Кримінальна хроніка

Бліц-інформ
Рекордний довгобуд 
завершено: 
Носівська школа готова
24 липня сесія Носівської міської ради при-

йняття у комунальну власність громади новозбу-
дований заклад – Носівську загальноосвітню 
школу І-ІІІ ст. № 5. 

Будівництво школи почалося ще у 1989 році, і 
його все не могли завершити. Зараз у новій шко-
лі облаштовують приміщення, завозять меблі, об-
ладнання. 

Триповерхова школа розраховане на 520 учнів. 
Восени сюди прийдуть на навчання 400 учнів. Це 
дозволить зняти навантаження зі шкіл №1 і №4. 

Ще 12 населених пунктів 
отримали «оптичний» 
інтернет
Цифровий розрив між містом та селом в Укра-

їні дедалі меншає. В межах розбудови оптичної 
мережі в області 12 населених пунктів підключе-
но до швидкісного оптичного інтернету. Для цього 
прокладено 160 кілометрів волоконно-оптичного 
кабелю у різних районах. Зокрема, інтернет на ви-
сокій швидкості з’явився у населених пунктах Но-
сівського, Корюківського, Менського, Ріпкинсько-
го, Коропського, Бахмацького, Козелецького, Со-
сницького та Ніжинського районів. Відтепер місце-
вим мешканцям доступний інтернет на швидкості 
до 200 Мбіт/с, що дозволяє, наприклад, заванта-
жувати фільми за кілька секунд. Крім того, жите-
лям вищезазначених районів доступні послуги ін-
тернет-телефонії та Інтерактивного ТV. Такі мож-
ливості мешканцям Чернігівської області відкрив 
Укртелеком. Крім того, високошвидкісний інтернет 
відкриває можливості перед об’єктами соціальної 
інфраструктури: навчальними закладами, лікарня-
ми, органами місцевого самоврядування.

Сприятиме поява «оптичної» мережі і розви-
тку малого та середнього бізнесу в регіоні. 

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, родинам 
воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими рек-
візитами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчу-
ка Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Конкурс 
«7 історико-архітектурних 
споруд Прилук»
З ініціативи Прилуцького краєзнавчого му-

зею ім. В.І.Маслова розпочався цей конкурс.
Визначення 7-х найкращих споруд відбувається 

шляхом голосування на сторінці краєзнавчого му-
зею у фейсбуці – ви можете ставити лайки під фото 
будівель, яким ви віддаєте перевагу. Також прово-
диться анкетуванню громадян, щосереди та в субо-
ту або неділю по черзі, біля пам’ятника Т. Шевченку.

На конкурс представлено 27 споруд ХVІІІ – ХХ 
століть серед яких потрібно вибрати 7 найцікаві-
ших в історичному плані та з естетичної точки зору.

Інформування (відеосюжети та статті) про бу-
дівлі можна віднайти у ЗМІ та на сторінці музею у 
фейсбуці https://www.facebook.com.

Відпочинок з гранатою: 
троє загиблих, 
один поранений 
30 липня, о 20.30, у селі Новий Биків Бобро-

вицького району підірвалася граната. На подвір’ї 
будинку відпочивала компанія людей. Внаслідок 
вибуху загинули троє людей: двоє чоловіків віком 
58 та 43 роки і 48-річна жінка. Чоловік, якому 43-
роки, госпіталізований.

Розслідування інциденту ведуть слідчі Націо-
нальної поліції.

Від 15 липня заповідник «Гетьманська 
столиця» відновив роботу усіх музеїв закла-
ду!

Тож ви маєте можливість відвідати Му-
зей археології Батурина і Будинок генераль-
ного судді Василя Кочубея самостійно, а та-
кож прослухати пізнавальні екскурсії:

в Музеї археології Батурина;
в Будинку генерального судді Василя Ко-

чубея; 
в Палаці гетьмана Кирила Розумовсько-

го (на фото);
по тимчасовій виставці «Ясновельможні 

гетьмани. Життя для України» (Гетьманський 
будинок на Цитаделі)

Як і раніше, вас радо зустрінуть території 
заповідника:

Цитадель Батуринської фортеці (на фото);
палацово-парковий ансамбль гетьмана 

Кирила Розумовського;
парк «Кочубеївський»;
заміська резиденція гетьмана Івана Ма-

зепи – Гончарівка.
На вас, шановні відвідувачі, чекає при-

ємна несподіванка. Ми не гаяли часу під час 
карантину і підготували нову екскурсію під 
назвою «Серце гетьманського Батурина». У 
ході цієї екскурсії ви відвідаєте Цитадель Ба-
туринської фортеці, Гетьманський будинок із 

восковими фігурами гетьманів, Музей архе-
ології Батурина, Майдан Гетьманської слави 
та Воскресенську церкву-усипальницю геть-
мана Кирила Розумовського і побуваєте в са-
мому серці столиці козацької України! Під час 
екскурсії ми торкнемося безлічі цікавих тем 
і сюжетів.

Заради вашої безпеки музеї заповідника 
можуть прийняти обмежену кількість відвіду-
вачів, може бути черга.

Про що варто пам’ятати перед візитом 
до заповідника?

Утримайтеся від відвідування заповідни-
ка, якщо маєте симптоми ГРВІ.

Ви маєте одягнути маску до того, як уві-
йшли до музею та не знімати її упродовж 
всього часу перебування в музеї. Вдягнутою 
вважається та маска, що щільно прилягає до 
обличчя й закриває ніс і рот.

Дотримуйтеся дистанції у 1,5 м.
У вашій екскурсійній групі у приміщеннях 

музеїв має бути не більше 5, а по територіях – 
не більше 10 осіб.

Музеї працюють максимально зручно – 
без обідньої перерви та вихідних!

У Михайло-Коцюбин-
ській громаді Чернігівсько-
го району відбулася знако-
ва подія, адже краєзнавці, 
історики, бібліотекарі спро-
бували відкрити завісу ми-
нулого.

У нагоді стали найнові-
ші краєзнавчі видання. Од-
ним з таких є «Літопис доль 
та днів минулих». Клопітка 
робота з архівами дозволи-
ла зібрати інформацію про 
подвиг наших односельців, 
дідів та прадідів у роки Другої світової війни. 
Голова Чернігівського районного осеред-
ку Національної спілки краєзнавців України 
Андрій Леонідович Курданов розповів про 
створення літопису та його цінність для су-
часників. Також зробив екскурс сторінками 
інших видань. 

Минуле мальовничого села Андріївка, 
де колись до сонця тягнулись дзвіниці ди-

вовижного храму, відкри-
лось завдяки ентузіазму та 
натхненню його жителя, кра-
єзнавця, нині заступника го-
лови Михайло-Коцюбинської 
селищної ради Віктора Іва-
новича Єреми. Щира заці-
кавленість завжди знахо-
дить підтримку. Як наслідок 
— ця тема стала об'єктом до-
слідження старшої наукової 
співробітниці Чернігівського 
обласного історичного музею 
ім. В. Тарновського Світлани 

Олександрівни Половнікової. Її розповідь 
вразила щирістю людських почуттів. 

Начальник відділу освіти, молоді, спор-
ту, культури та туризму Михайло-Коцюбин-
ської селищної ради Лідія Олександрівна 
Гаєвська розповіла про творчі надбання 
громади. Зі словами вдячності за клопітку, 
цікаву і важливу роботу звернулась до при-
сутніх в.о. селищного голови Михайло-Ко-
цюбинської селищної ради Ніна Володими-
рівна Ворох. 

Звісно, що не обійшлося без пісні (ан-
самбль «Руна», керівник Наталія Шурда). На 
те ж воно і життя, щоб звучати нотами жалю 
та щастя. Адже пригадуєте? Все, що ми про-
живаємо цієї миті, невблаганно стає мину-
лим. Головне - встигнути запам'ятати, за-
карбувати та щоразу говорити «дякую» но-
вому неповторному дню.

Олена СЕРДЮК,
 бібліотекарка Михайло-Коцюбинської 

публічної бібліотеки

Діти-сироти Чернігова 
отримають на купівлю 
житла по 21000 доларів

Міська комісія ухвалила рішення про 
призначення грошової компенсації для за-
безпечення житлом 42 дітям-сиротам, троє 
з яких мають інвалідність. Компенсації бу-
дуть надаватись за рахунок субвенції з дер-
бюджету.

Сума компенсації відповідно до зако-
нодавства розраховується наступним чи-
ном. Кожен сирота має право на 31 ква-
дратний метр житла, а діти з інвалідністю – 
на додаткових 10 метрів.

Площа житла помножується на коефіці-
єнт опосередкованої вартості спорудження 
житла (по Чернігівській області 12 945 грн), 
і також помножується на коефіцієнт облас-
ного центру 1,5.

Тож загалом у Чернігова цього року вся 
потреба в субвенції буде становити 25 924 
050 гривень, або приблизно по 615 тисяч 
гривень на людину (не враховуючи додатко-
ві 10 метрів для дітей з інвалідністю).

Початок перерахуванню в область ко-
штів державної субвенції вже покладений: 
надійшло 6 млн грн. з 34 млн грн., передба-
чених цього року. Відповідно, свої заявки 
зараз формують і подають не тільки облас-
ний центр, а й інші громади області.

Минулого року в Чернігові за рахунок 
такої субвенції компенсацію на придбання 
житла одержали троє дітей-сиріт, двоє з них 
вже придбали собі помешкання. Також то-
рік частина субвенції була спрямована на 
придбання приміщення для дитячого будин-
ку сімейного типу.

Обкрадали банкомати 
і відтак людей

Чернігівські кіберполіцейські спільно з іншими право-
охоронцями виявили сімейну пару, яка приїхала до Черні-
гова зі столиці та займалася обкраданням банкоматів, а 
значить, людей, які мають кошти на картках.. Зловмисни-
ки прикріплювали на банкомати спеціальні накладки, що 
перешкоджали видачі готівки.

Далі вони чекали, поки хтось скористається банкома-
том для зняття готівки, і оскільки накладки фізично пере-
шкоджали видачі купюр, громадяни вважали, що банко-
мат не працює, та йшли, не отримавши коштів. Після того 
зловмисники виймали накладку та забирали гроші. Таким 
чином фігуранти ошукали громадян міста на чверть міль-
йона гривень.

В оселі співмешканців та в їхньому автомобілі правоо-
хоронці провели обшуки та вилучили частини алюмінієво-
го профілю, які використовувалися як накладки, а також 
ноутбук, мобільні телефони, сім-карти. Усі речові докази 
направленні на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 2 ст. 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в ро-
боту електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи ме-
реж електрозв'язку). Фігурантам загрожує до 6 років 
ув’язнення.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Націо-
нальної поліції України.

Служба безпеки України попе-
редила несанкціоноване втручання 
інтернет-провайдером у роботу сис-
теми зв’язку однієї з військових час-
тин, дислокованих на території об-
ласті.

За попередніми даними слід-
ства, представники комерційної 
структури у сфері надання інтер-
нет-послуг встановили поблизу вій-
ськового об’єкту радіоелектронне 
обладнання, яке експлуатувалось з 
порушенням правил використання 
радіочастот. При цьому провайдер 
намагався використовувати частоту 
передачі, призначену для військо-
вого підрозділу. 

Це могло завдати шкоди проце-
су обробки інформації, яка переда-
ється у військовій радіомережі. Та-
кож несанкціоноване встановлення 
комерційного обладнання ставило 
під загрозу роботу системи радіопе-
решкод для протидиверсійної та ан-
титерористичної протидій, зокрема 
безпілотним літальним апаратам.

Під час слідчо-оперативних дій 
правоохоронці демонтували і вилу-
чили радіоелектронне обладнання, 
комп’ютерну техніку та електронні 
носії інформації, які фігуранти ви-
користовували у незаконній діяль-
ності. 

У межах кримінального прова-
дження за ч. 2 ст. 361 (незаконне 
втручання в роботу електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж) 
Кримінального кодексу України 
встановлюються всі особи, причетні 
до правопорушення. 

Заходи із документування про-
типравної діяльності проводились 
спільно зі слідчими Національної 
поліції у взаємодії з фахівцями ДП 
«Український державний центр ра-
діочастот» під процесуальним керів-
ництвом обласної прокуратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Музеї Національного заповідника 
«Гетьманська столиця» в Батурині відкрилися

Краєзнавча конференція

СБУ попередила несанкціоноване втручання 
у роботу систем зв’язку військового об’єкту 
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1 Залишається питан-
ня, чи доведуть правоохо-

ронці зв’язок цих підозр осо-
бисто з Лукаш та кількома її експід-

леглими. Та й претензії до колишньої 
очільниці Мін'юсту виглядають слаб-
ко. На фоні хоча б елітної нерухомос-
ті її родини.

Чим займається нині: офіційний 
статус підозрюваної не заважає Лу-
каш бути однією з найбільш медій-
них персон серед «регіоналів». Вона 
регулярно з’являється на каналах з 
орбіти кума президента Росії Віктора 
Медведчука та навіть веде там влас-
ні ефіри, приходить на передачі до 
Савіка Шустера. 

З екрану телевізора Лукаш ко-
ментує все, що відбувається в країні, 
– від падіння літака МАУ до Револю-
ції гідності. Захищає «беркутівців», 
які колись боронили режим Янукови-
ча та її як частину цього режиму, зви-
нувачує у всіх смертних гріхах одеси-
та-націоналіста Сергія Стерненка.

Разом з ексзаступником голо-
ви АП Андрієм Портновим у лютому 
опублікувала та активно просувала 
«розслідування» про «масові фальси-
фікації» у списку героїв Небесної со-
тні.

Раїса Богатирьова

Остання посада, статус за 
Януковича: міністерка охорони 
здоров’я.

Богатирьова п’ять разів була де-
путаткою Верховної Ради, два з яких 
– за списком «Партії регіонів» (6-ий і 
2-ий номер у списку). Потім – секре-
таркою РНБО та віце-прем’єркою. 

Що зі справами зараз: навес-
ні 2014 року правоохоронці почали 
розслідувати діяльність Богатирьо-
вої на посаді очільниці МОЗу. Кілька 
відкритих справ стосувались «схема-
тозу» з державними коштами.

Зокрема, ймовірного зловжи-
вання владою під час перерахуван-
ня МОЗом 6,4 мільйона гривень ком-
панії «Фармстандарт-Біолік», спів-
власником якої був син Богатирьо-
вої. Кошти сплатили за вакцини, але 
умови угоди, за даними слідства, не 
були виконані.

Друге провадження відкрили 
кілька місяців потому за журналіст-
ським розслідуванням. Йшлось про 
тендери, які МОЗ проводив за за-
вищеними цінами у 2011-2013 ро-
ках, купуючи імунобіологічні препа-
рати, лікарські засоби, обладнання 
тощо. В підсумку це нібито призвело 
до розтрати 342,5 мільйона гривень. 
З огляду на судові рішення, з 2015 
року активна робота велась саме в 
цій справі.

Богатирьову оголосили у всеу-
країнський розшук, а згодом і в між-
народний. Під варту взяли заочно, 
адже ексміністерка втекла – нібито 
в окупований Крим.

Як і Лукаш, ЄС включив Богати-
рьову до санкційного списку, а зго-
дом – звідти виключив. На відміну 
від міністерки юстиції, Богатирьовій 
судитися з ГПУ не довелося.

Спершу, ще в кінці 2014 року, 
суд визнав, що перераховані «Фарм-
стандарт-Біолік» гроші не були збит-
ками для держави, а потім компанія 
ще й «добровільно повернула» ці 6,4 
мільйона гривень. Так підстави для 

економічних санкцій проти Богати-
рьової відпали. 

Відпало і бажання розшукувати 
ексміністерку в Інтерполу – у справі 
побачили «політичний контекст», що 
унеможливлює залучення організа-
ції. Розслідування зупиняли майже 
два десятки разів – щоб шукати вті-
качку або звернутись до закордон-
них колег по допомогу зі слідством. 

Зрушення у справі стались лише 
влітку 2019 року, за кілька місяців 
після президентських виборів, які 
виграв Зеленський. У червні слід-
ство вчергове зупинили, а в серпні 
суд взагалі наказав закрити спра-
ву «Фармстандарт-Біолік», адже у ній 
навіть немає потерпілого. Таку роль 
пропонували МОЗу, але міністерство 
відмовляло, бо, як раніше визнав 
суд, збитків не понесло.

І от, здавалось би за крок до пе-
ремоги, Богатирьова повернулась в 
Україну. 27 серпня ексміністерку за-
тримали в «Жулянах», куди вона при-
летіла рейсом з Мінська. Підозрювану 
спершу взяли під варту, а потім випус-
тили під заставу у 6 мільйонів гривень.

Їх, як і за Лукаш, вніс Вадим Но-
винський. Вже у 2020 році суд зняв 
з неї будь-які зобов’язання. Адвока-
ти ексчиновиниці весь час стверджу-
вали, що підозру вона не отримала, а 
значить і підозрюваною вважатись 
не може.

Зрештою Апеляційна палата Ан-
тикорупційного суду теж не побачила 
доказів того, що документи від слід-
ства не просто подорожували по-
штою, а безпосередньо потрапили 
в руки Богатирьової. Трохи пізніше, 
з тих же причин, був знятий арешт з 
грошей та цінностей Богатирьової, 
накладений ще в 2014 році.

Все це стосується саме справи 
«Фармстандарт-Біолік», яка захита-
лась ще в 2014 році.

Останні згадки про інші епізоди 
із закупівлями медикаментів, які ко-
лись інкримінували Богатирьовій, за-
губились у реєстрі 5 років тому.

Серед пов'язаних із керівни-
цтвом МОЗу скандалів була ще іс-
торія про тендер на автомобілі для 
«швидких». Переплати за машини, 
які не відповідали потребам та яких 
потім не дорахувались у міністерстві, 
викрили журналісти. Потім це пере-
творилось на кримінальну справу із 
можливим збитком для держави у 
450 тисяч гривень. Але і про цей епі-
зод з 2015 року нічого не чути.

Чим займається нині: Богати-
рьова не з’являється на публіці, од-
нак її прізвище міцно тримається в 
медійному просторі завдяки колиш-
ньому місцю роботи – Міністерству 
охорони здоров’я.

У вересні 2019 ексочільниця 
МОЗ Уляна Супрун заявила, що мініс-
терка часів Януковича повертається 
до органу через своїх людей. Зокре-
ма її колишній радник Дмитро Підтур-
кін став помічником першого заступ-
ника голови парламентського комі-
тету з питань здоров’я нації. 

А вже у квітні, під час епідемії ко-
ронавірусу, у будівлі міністерства жур-
налісти зафіксували двох колишніх 
працівників Богатирьової – Ольгу Го-
лубовську та Галину Довганчанин, яка 
раніше займалася в МОЗ закупівлями.

Михайло 
Охендовський

Остання посада, статус за 
Януковича: голова Центральної 
виборчої комісії.

Охендовський – «пенсіонер» 
ЦВК, пропрацював у комісії цілих 14 
років, 5 з яких – на посаді голови, 
4 – у складі комісії з прострочени-
ми повноваженням. Двічі, у 2004 і 
2007 роках, його повторно призна-
чали членом ЦВК того ж дня, коли 
парламент заявляв про недовіру 
органу і звільняв увесь його склад. 

У 2007 обраний до комісії за 
квотою Партії регіонів. 

Що зі справами зараз: пріз-
вище Охендовського вже 4 роки 
не віддільне від «чорної бухгал-
терії» Партії регіонів, яку «Україн-
ська правда» оприлюднила у трав-
ні 2016 року. На записах його пріз-
вище стояло поряд з поміткою 
«командировочные».

За даними слідства, ексголові 
ЦВК виплачували гроші 6 разів – 
загалом 161,7 тисяч доларів. Охен-
довський все заперечував, але 
експертиза, проведена слідством, 
підтвердила – в «амбарній книзі» 
регіоналів чотири підписи та три 
записи зроблені його рукою.

Слідство вважало ці гроші ха-
барем, заплаченим Охендовському 
за закордонні поїздки з неофіцій-
ним дорученням – «у позитивному 
світлі» розповідати про «демокра-
тичні» вибори в Україні 2012 року. 

І на це були причини. Адже ви-
бори 2012-го для Партії регіонів 
стали не лише перемогою над опо-
зицією (185 місць з 450), а й приво-
дом для її обурення та гострих заяв 
спостерігачів і Штатів. Останні були 
переконані – Україна робить крок 
назад.

Як любителю «командировок» 
підозру Охендовському символіч-
но вручили після однієї з них – у 
грудні 2016-го після повернення з 
Киргизстану, де той спостерігав за 
виборами та референдумом. А за 
кілька днів суд взяв його під осо-
бисте зобов’язання та відмовився 
відсторонити з посади голови ЦВК, 
на якій Охендовський протримався 
до далекого 2018 року

Згодом, у червні 2017-го, САП 
вирішила призупинити розсліду-
вання щодо Охендовського, щоб ді-
знатись про його діяльність за кор-
доном. А в грудні 2019-го слідство 
просто припинили, бо правоохо-
ронці не знайшли вдосталь дока-
зів, щоб довести провину Охендов-
ського, та «вичерпали можливості» 
ці докази отримати.

Сам Охендовський наразі у со-
цмережі вказує місцем проживан-
ня Молдову, у новинах особливо не 
з’являється. Він говорив, що підписи 
в «амбарній книзі» йому не належать. 
А його захист називав «смішним фей-
ком» таємну бухгалтерію Януковича і 
Ко.

Чим займається нині: про ни-
нішню діяльність Охендовсько-
го з публічних джерел наразі май-
же нічого невідомо. Зрідка на сво-
їй Facebook-сторінці він коментує 
ініціативи нової влади – Виборчий 
кодекс, ринок землі.

Наприкінці 2019-го Охендов-
ського помітили у документально-
му фільмі адвоката Трампа Рудоль-
фа Джуліані, який в розпал історії 
з імпічментом свого шефа приїхав 
в Україну збирати інформацію про 
«поганих демократів». У стрічці екс-
очільник ЦВК зіграв роль критика 
незручної для лідера США «амбар-
ної книги».

Олександр Вілкул
Остання посада, статус за 

Януковича: Вілкул – віце-прем’єр-
міністр.

Вілкул двічі був депутатом від 
Партії регіонів до Революції гіднос-
ті та один раз після – від «Опозицій-
ного блоку». Між 6 і 8 скликаннями 
парламенту очолював Дніпропе-
тровську ОДА та був одним з віце-
прем’єрів у другому уряді Миколи 
Азарова.

Що зі справами зараз: Юрій 
Луценко на посаді генпрокурора 
двічі намагався зняти недоторкан-
ність з Олександра Вілкула – і дві-
чі невдало. Підозру йому оголосили 
тільки після втрати депутатського 
мандата – у вересні 2019. 

За даними ГПУ, Вілкул на поса-
ді голови Дніпропетровської ОДА в 
2011-2012 роках змінив цільове 
призначення кількох земельних 
ділянок з сільськогосподарського 
на промислове та віддав їх в орен-
ду Орджонікідзевському гірничо-
збагачувальному комбінату. 

Жовтневий суд Дніпра відпус-
тив його на поруки колишнього ре-
гіонала, тогочасного нардепа-са-
мовисуванця Дмитра Шпенова. А 
менш ніж за півроку інший суд, Дні-
пропетровський, закрив справу че-
рез закінчення строків давності. 

Чим займається нині: Олек-
сандр Вілкул нині один з найбільш 
публічних ексрегіоналів. На своїй 
Facebook-сторінці активно публі-
кує дані щодо кількості хворих на 
коронавірус у Кривому Розі, де в 
кріслі міського голови сидить його 
батько, вітає підписників з радян-
ськими та релігійними святами. 
Має сайт, на якому розповідають 
про його діяльність та роботу його 
фонду «Українська перспектива». 

Публічно підтримує блогера та 
лідера однойменної партії Анатолія 
Шарія.

Ренат Кузьмін

Остання посада, статуси за 
Януковича: перший заступник 
генпрокурора Віктора Пшонки, за-
ступник секретаря РНБО Андрія 
Клюєва.

Працюючи в ГПУ, Кузьмін анон-
сував та коментував підозри полі-
тикам найвищого рангу – Луценку, 
Тимошенко, Кучмі. У 2014 році не-
вдало балотувався на президент-
ських виборах, нині – депутат Вер-
ховної Ради від «Опозиційної плат-
форми – За життя».

Що зі справами зараз: за кіль-
ка місяців після завершення Рево-
люції гідності та за кілька днів піс-
ля президентських виборів 2014-
го ГПУ відкрила справу проти Кузь-
міна. Прокуратура перевіряла, чи 
було затримання ексочільника 
МВС Юрія Луценка у 2010 році за-
конним та чи підбурював Кузьмін 
суддю Печерського суду до арешту 
Луценка.

У жовтні 2017 ексзаступник го-

лови ГПУ став фігурантом ще одно-
го, більш відомого провадження – 
щодо самовільного захоплення 
земельної ділянки та будівництва 
будинку на понад тисячу квадратів 
в Пущі-Водиці. 

Початково Кузьмін мав лише 
відреставрувати будівлю, якою 
йому дозволила користуватися 
держава, та добудувати до неї гос-
тьовий будиночок, лазню, паркан і 
бесідку – саме на це він отримав 
дозвіл від керівника Державно-
го управління справами у серпні 
2008-го. 

Натомість – звів новий утричі 
більший маєток.

П’ять років Кузьмін перебував 
у розшуку МВС. Своє переховуван-
ня пояснював страхом «незаконно-
го арешту» та заявляв, що ховатися 
допомагали чиновники і представ-
ники спецслужб.

«Як бачите, я перебуваю в Чер-
касах», – сказав він в ефірі одного 
з телеканалів у серпні 2019, за кіль-
ка днів до інавгурації нового пар-
ламенту, куди пройшов за списком 
партії колишніх регіоналів – «Опози-
ційна платформа – За життя».

Навесні і на початку літа 2019 
року прокуратура намагалась отри-
мати дозвіл суду на затримання 
Кузьміна, але безрезультатно. Після 
невдалої спроби затримання слід-
ство призупинили. 

Тодішній заступник генпрокуро-
ра Юрій Столярчук не захотів його 
відновлювати, навіть коли з таким 
проханням звернувся сам Кузьмін. 
Мовляв, тепер той – депутат, на 
нього поширюється імунітет і продо-
вжувати слідство без дозволу Ради 
неможливо.

Згодом розслідування все ж по-
новили, але ненадовго. НАБУ, куди 
перекинули справу новоспечено-
го нардепа, закрило провадження 
у травні 2020 року. Правоохоронці 
виправдовувалися: матеріали при-
йшли з обов’язком розібратись з 
ними за два місяці. І цей обов’язок 
вже був прострочений майже на пів-
року, тобто шансів не було навіть на 
оскарження.

Про долю першої справи, сто-
совно затримання Луценка, відомо 
лише, що за цим епізодом Кузьміну 
теж виписували підозру. Як стало ві-
домо УП із судового реєстру, трива-
лий час це розслідування було зупи-
нене через розшук підозрюваного. 
У серпні 2019 року його відновили.

Чим займається нині: Кузьмін 
ходить на засідання Ради – за рік 
роботи має 95 відвіданих засідань 
проти 20 пропущених. 

Щоправда, як депутат він не 
дуже активний – подав 7 законо-
проектів (один з яких став чинним), 
2 депутатських запити, 1 раз висту-
пав з місця. Не подав жодної по-
правки. Разом з Медведчуком та 
іншими однопартійцями літав у Мо-
скву на зустріч з Держдумою.

Кузьмін – частий гість ефірів 
ZIK i NewOne. На своїй Facebook-
сторінці критикує українських «ра-
дикалів», репостить Медведчука і 
перераховує свої претензії до Зе-
ленського. 

Останнім часом зацікавився 
«незаконною військовою діяльніс-
тю американських бактеріологіч-
них лабораторій в Україні» – разом 
з Медведчуком попросив поліцію це 
розслідувати.

Соня ЛУКАШОВА, 
Ольга КИРИЛЕНКО

«Українська правда», 21.07.2020, 
Pravda.com.ua

Закінчення в наступному номері.

«Сімейні» справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
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«Відчуваю себе трохи фа-
хівцем в цій області і думаю, що 
мій досвід і вміння допоможуть 
у будівництві продуманої інфра-
структури разом з вами». Саме 
такою була одна з перших пу-
блічних заяв ексміністра тран-
спорту Польщі Славоміра Нова-
ка в Україні.

Проголошував він її у жовтні 
2016 року після засідання уряду, 
на якому був призначений в.о. 
голови «Укравтодор».

Майже через чотири роки, 
зранку 20 липня з Польщі при-
йшли новини: затримали 3 осіб, 
зокрема й Новака. Його під-
озрюють у корупції, яка нібито 
мала місце саме в Україні і саме 
в «Укравтодорі». Крім того, обшу-
ки тривають і в Україні, де теж 
знайшли фігурантів справи.

«Українська правда» розпо-
відає те, що наразі відомо про 
справу.

Що сталося
Крім Новака під немилість 

польських правоохоронців по-
трапили колишній командир 
тамтешньої військової частини 
спецпризначенців GROM Даріуш 
Завадка та підприємець з Гдан-
ська Яцек П'єхота, який раніше 
був міністром економіки Польщі, 
а згодом – головою польсько-
української господарчої палати.

Справа стосується корупції, 
відмивання грошей і керівництва 
організованим злочинним угру-
пованням. Розслідування спіль-
но ведуть Центральне антикоруп-
ційне бюро Польщі та Національ-
не антикорупційне бюро України. 

20 липня близько півсотні об-
шуків провели в Києві та Львові. 
НАБУ прийшло в офіси «Укравто-
дору», до приміщень компаній-
учасниць тендерів державної 
агенції, а також у місця прожи-
вання фігурантів справи, колиш-
ніх посадовців «Укравтодору» та 
громадян Польщі.

Ще одну підозру, крім 3 поль-
ських, оголосили в Україні. Кому 
– наразі невідомо. Правоохо-
ронці очікують, що підозрюваних 
стане більше. Також збираються 
блокувати та арештувати акти-
ви фігурантів, як в Україні, так і в 
Польщі.

Що відомо про суть 
справи і підозр

Злочинна організація, яку, за 
словами НАБУ, викрили правоо-
хоронці, розкрадала кошти між-
народних організацій, виділені на 
ремонт доріг в Україні. Через те, 
що слідчі дії ще тривають, компа-
нії, ймовірно причетні до злочину, 
поки не називають. Однак пра-
воохоронці дещо пояснили суть 
справи у загальних рисах.

За версією слідства, у 2016-
2019 роках Новак користував-
ся своєю посадою для отриман-
ня хабара «для себе або третіх 
осіб». Він нібито надавав перева-
ги окремим компаніям, які бра-
ли участь у тендерах на будівни-
цтво, ремонт і реконструкції до-
ріг державного значення. Зага-
лом йдеться про тендери на 270 
млн євро.

За твердженням правоохо-

ронців, про бажання отримати 
хабар Новак говорив в Україні, а 
отримав його вже в Польщі. При 
цьому для маскування злочину 
розробили схему легалізації гро-
шей.

У Польщі спеціально створи-
ли компанії, а кошти, внесені в 
їхній статутний капітал, нібито і 
були хабарем. Ці гроші вносили 
учасники тендерів, а керівниками 
компаній значились «близькі та 
підконтрольні колишньому керів-
нику Укравтодору особи». В окре-
мих випадках хабарадавці мали 
викупити такі фірми за суми, які у 
сотні разів перевищували стату-
ний капітал компаній.

Один із епізодів стосувався 
будівництва доріг, коли українські 
компанії виконували роботи, але 
з тих чи інших причин не могли до-
робити їх до кінця вчасно. Тоді Но-
вак, за словами правоохоронці, і 
висловлював пропозиції за гроші 
«вирішити» проблеми: продовжи-
ти договори та допомогти фірмам 
уникнути штрафів. 

В іншому епізоді, про який 
розповіли в НАБУ, в.о. голови 
«Укравтодору» пропонував ство-
рити спільне підприємство на те-
риторії Польщі. Долучитись мала 
міжнародна компанія, яка здій-
снює будівництво доріг. Новак 
нібито пропонував свою допо-
могу у вирішенні проблемних пи-
тань за 50% статутного капіталу, 
які мали відійти його людям. Піс-
ля завершення роботи в України 
він планував очолити або увійти 
у наглядову раду польського під-
приємства.

Хто такий Новак?
Славомір Новак не просто 

екскерівник «Укравтодору». До 
приїзду в Україну він був більш 
ніж успішною політичною фігурою 
в себе на батьківщині в Польщі.

Свій політичний шлях Новак 

розпочинав ще на початку 2000-
х, коли зв’язав свою долю з парті-
єю «Громадянська платформа». У 
ній він пройшов шлях від рядово-
го партійця до одного з найближ-
чих соратників тодішнього лідера 
партії Дональда Туска. Свого часу 
Новака навіть називали «золотим 
хлопчиком» польської політики та 
учнем Туска.

В 2007 році «Громадянська 
платформа» виграла дочасні пар-
ламентські вибори, Туск став 
прем’єр-міністром, а Новак за-
йняв посаду керівника політич-
ного кабінету голови уряду (ана-
лог українського міністра Кабмі-
ну – УП).

З 2010 по 2011 рік встиг по-
працювати міністром Канцелярії 
президента Польщі Броніслава 
Коморовського.

Після роботи з президент-
ським офісом повернувся працю-
вати безпосередньо в уряд Туска, 
але вже на іншу посаду – міністра 
транспорту, будівництва та водно-

го транспорту.
Однак 2013 року міністерську 

кар’єру Новака перервала любов 
до дорогих годинників. Польські 
ЗМІ помітили на руці держчинов-
ника коштовний хронометр швей-
царської фірми Ulysse Nardin, 
який не був вказаний у деклара-
ції.

Спалахнув величезний скан-
дал, міністра звинувачували «у 
занадто тісній співпраці з бізне-
сом», польська прокуратура по-
просила позбавити його депутат-
ського імунітету. І зрештою Новак 
сам подав у відставку.

В 2014 році суд присудив йому 
штраф за приховування даних під 
час декларування. Але враховую-
чи, що за вчинене йому загрожу-
вало до 3 років в'язниці, то можна 
сказати, що ще легко обійшлося.

Того ж року Новак потрапив у 
ще один скандал. 

Видання «Wprost» опублікува-
ло розшифровки записів прослу-
ховування польських політиків, 
на одній з яких людина з голосом, 
схожим на голос Новака, обго-
ворює нібито з заступником мі-
ністра фінансів Польщі, питання, 
пов'язані з податковою перевір-
кою бізнесу дружини ексміністра.

Новак в Україні
Чи то українські чиновники не 

користуються гуглом, чи то Но-
вак зміг переконати членів уряду 
в своїй компетентності, але скан-
дали у Польщі жодним чином не 
вплинули на рішення Кабміну при-
значити його на посаду в.о. голо-
ви «Укравтодор».

Сталося це в жовтні 2016 року 
з подачі тодішнього міністра інф-
раструктури Володимира Омеля-
на, який і зараз активно захищає 
екскерівника «Укравтодору».

Примітно, що Омелян в одно-
му з інтерв’ю зізнався, що з Но-
ваком його познайомив один із 
найближчих соратників експре-
зидента України Петра Порошен-
ка Ігор Кононенко. 

Сам Новак факт знайомства з 
Кононенком, якого називали «сі-
рим кардиналом з бізнеспитань» 
Порошенка, не спростував. Од-
нак в інтерв’ю «Економічній прав-
ді» заперечив, що той «посприяв» 
його появі на чолі «Укравтодору».

Прихід Новака в «Укравтодор» 
співпав з початком великої кам-
панії по будівництву доріг, яку де-
кларував і активно рекламував 
експрем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

На початку 2018 року тодіш-
ній очільник уряду заявляв, що в 
наступні 5 років на дороги буде 
виділено рекордні 300 млрд. гри-
вень. 

Сам Новак піар політиків на 
дорогах усіляко підтримував. Що 
й зрозуміло. За час його керуван-
ня «Укравтодором» Кабмін актив-
но наповнював Дорожній фонд, 
що значно полегшувало задекла-
роване реформування галузі.

За словами самого екске-
рівника «Укравтодору», за 2016-
2018 роки в Україні було віднов-
лено близько 7 тисяч кілометрів 
доріг.

Втім, після зміни влади в Укра-
їні в 2019 році, у «польського ле-
гіонера» почалися неприємності.

Перший скандал розгорівся 
ще навіть до інавгурації прези-

дента Володимира Зеленського. 
У травні 2019 року тодішній 

заступник міністра економіки 
Максим Нефьодов оприлюднив 
наказ, яким Новак в обхід рішен-
ня Кабміну начебто уповноважив 
екс-начальника Служби автодоріг 
у Тернопільській області Богдана 
Юлика виконувати обов'язки за-
ступника голови «Укравтодору».

Разом з наказом на поверхню 
випливла інша історія. Виявило-
ся, що Юлик був фігурантом жур-
налістського розслідування щодо 
маловідомої фірми, яка розділила 
7 доріг у Тернопільській області 
на 177 ділянок по 40 метрів, аби 
уникнути тендеру.

Новак свого протеже захи-
щав, і називав скандал «політич-
ним».

Зрештою, саме цю ситуа-
цію закидував очільнику «Украв-
тодору» міністр інфраструктури 
Владислав Криклій, пообіцявши 
звільнити його з посади.

Паралельно з цим, 9 верес-
ня 2019 року Національне агент-
ство з запобігання корупції ви-
явило недостовірні відомості у 
його декларації. За даними НАЗК, 
у декларації за 2017 рік Новак 
збрехав про реальну вартість ав-
томобіля та суму коштів на бан-
ківських рахунках. Сума розхо-
дження – понад 189 тис. гривень.

Новак з такою постановкою 
питання не погодився і пішов до 
суду.

Але вже 24 вересня 2019 року 
Новак подав у відставку. За його 
словами, рішення було пов’язане 
не зі скандалами, а з «сімейними 
обставинами» та «новою пропози-
цією роботи».

Однак примітно, що вже на-
ступного місяця суд по справі не-
точності в декларації став на його 
бік, не виявивши в діях ознак пра-
вопорушення.

Що йому загрожує 
і де судитимуть?

Розслідування вели паралель-
но в обох країнах, адже злочин по-
чинався в Україні, а закінчувався 
уже в сусідній Польщі. У листопаді 
2019 року поляки об’єднались із 
київськими колегами в міжнарод-

ну спільну слідчу групу.
Підозри в справі готували по 

обидві сторони кордону, а потім 
обмінялись документами, залеж-
но від країни знаходження фігу-
рантів.

Так, НАБУ підозрює Новака за 
статтею ч. 4 ст. 368 Кримінально-
го кодексу – це хабар в особливо 
великому розмірі, або для служ-
бової особи, яка займає особли-
во відповідальне становище. В 
Україні за таке передбачене по-
карання від 8 до 12 років тюрми, 
конфіскація майна та заборона 
працювати на певних посадах.

Новак, який до того ж має по-
двійне громадянство, знаходить-
ся у Польщі. І підозру йому вру-
чили саме варшавські правоохо-
ронці.

Виникає логічне запитання: чи 
прагнутимуть українські право-
охоронці екстрадиції колишньо-
го чиновника і саме українського 
покарання для нього.

«Ми не бачимо принципової 
різниці, де буде відбуватися суд, 
– говорив на брифінгу директор 
НАБУ Артем Ситник. – Більш ці-
каво буде з приводу майна, яке 
буде арештоване, але це окрема 
історія… Екстрадиція, при тому 
що є польське громадянство, не є 
принциповою».

У самій Польщі соратники Но-
вака, який з поверненням додо-
му відновив політичну діяльність, 
заявляють, що справа може бути 
«політичною». Мовляв, владна 
партія може переслідувати Нова-
ка, оскільки він підтримував на 
президентських виборах канди-
дата від опозиції, мера Варшави 
Рафала Тшасковського.

Втім, поява нових подробиць 
у справі може пролити світло на 
те, чи основну роль у її розвитку 
зіграли політичні розбірки всере-
дині Польщі чи вічні проблеми з 
українськими дорогами.

Соня ЛУКАШОВА, 
Євген БУДЕРАЦЬКИЙ

«Українська правда». 
20.07.2020.

Pravda.com.ua

Ще один корупційний скандал 
у «команді Порошенка»

Коментар редактора нашої газети
Команді, бо тут не лише про Ігоря Кононенка, дійсно «сірого карди-

нала» попереднього президента, а й про ставленика глави держави, 
прем’єра Володимира Гройсмана, котрий і зараз вчить нас жити. 

Розміри корупції вражають: більш як чверть мільярда євро! Нічого 
дивного при таких масштабах, адже йдеться про державну корпорацію 
«Укравтодор», величезну машину, за суттю – ціле міністерство. І згадані 
300 мільярдів гривень, які там крутилися чи мали крутитися, – астроно-
мічна сума для бюджету держави. І ось керувати цим всім доручають іно-
земцю. З сусідньої, дружньої нам Польщі, але все ж іноземцю. Ще й тако-
му, котрий «з тріском» і скандалами вилетів з аналогічної посади у себе в 
Польщі. 

А чи не забагато взагалі у нас іноземців на керівних посадах в дер-
жаві? Не говоримо вже про Януковича і режим регіоналів, коли громадя-
ни Росії очолювали Збройні сили і СБУ. Але ж проти того режиму постав 
другий Майдан. І ось таке при владі, що прийшла з цього Майдану. Інозе-
мець, теж поляк, керував у нас ще одним «монстром» – Укрзалізницею. До 
речі, і нині наглядова рада цієї державної структури аж кишить іноземця-
ми, які бувають тут наїздами, але кожен день такого наїзду оплачується 
нашими грошима в розмірі десятків тисяч гривень! Була ціла низка міні-
стрів-іноземців, причому, щодо деяких так і не було зрозуміло, чи є вони 
громадянами України? Максимум – мали наше громадянство «пополам» 
з якимось іншим, як Новак. Хоч, між іншим, законами України у нас не до-
пускається подвійне громадянство. Але схоже, закони не писані для тих, 
хто їх пише. 

«Велике будівництво» Новака. 
Чому в Польщі затримали екскерівника «Укравтодору» 
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Свято героїв ООЧСУ 
провела в Інтернеті

Щороку Організація оборони чотирьох сво-
бід України (ООЧСУ) відзначає українських геро-
їв під час Свята героїв в оселі Спілки української 
молоді у Елленвіллі (штат Нью-Йорк, США). Цього 
ж року через обставини пандемії Covid-19 ООЧ-
СУ провела цю урочистість в Інтернеті — у ZOOM, 
Facebook Live і YouTube Live. Цьогорічне свято 
було приурочене вшануванню героїв, героїнь і 
церковних мучеників.

Програма свята розпочалася з піднесення 
прапорів, яке здійснили Українські-американські 
ветерани на цвинтарі св. Андрія у Саут-Бавнд-
Бруку (штат Нью-Джерзі). Там же о. Іван Лишик 
прочитав молитву. Стефан Шкафаровський за-
співав американський та український гімни.

Підчас урочистості з доповідями виступи-
ли: Сергій Кузан із темою «Спільна дія світового 
українства у протидії російській аґресії»; Аліна 
Понипаляк, кандидат історичних наук – «Остан-
ній командир УПА Василь Кук і боротьба укра-
їнського народу»; о. М. Бучинський, настоятель 
храму Різдва Богородиці у Стебнику Дрогобиць-
кого району на Львівщині – «Церковні мученики 
герої»; Ліда Слиж, голова округу Союзу українок 
Америки у Нью-Йорк – «Жінки героїні УПА»; Во-
лодимир Жемчугов, Герой України – «Чому меш-
канці Донбасу з різним етнічним корінням пішли 
захищати Україну»; Недім Усейнов, член Коорди-
наційної ради Всесвітнього конґресу кримських 
татар – «Герої, які протистоять імперії»; Захар Ма-
ковський, пластун, вояк Української доброволь-
чої армії – «Сучасна російсько-українська війна 
та роль добровольчого руху». Учасників свята 
привітала Айла Баккаллі, представниця Меджлі-
су кримськотатарського народу при Організації 
Об’єднаних Націй.

Під час свята виступили художні колективиі 
солісти. Танцювальний ансамбль «Іскра», бан-
дуристи Оксана Телепко , Галина Леськів, Уляна 
та Калина Лещук, танцюристи осередку Спілки 
української молоді з Виппані (штат Нью-Джерзі), 
у дуеті виступили акордеоніст Михайло Козюпа 
та співачка Татяна Ґріффін. Сергій Василюк, лідер 
рок-гурту «Тінь Сонця».

Переглянути програму Свята героїв можна на 
сайті www.odffu.org, а також у Facebook і YouTube.

Український 
національний музей 

посадив Тарасову вербу
Український національний музей у Чикаґо 

посадив на своєму подвір̀ ї Тарасову вербу, при-
везену з могили Кобзаря у Каневі. Про це пові-
домила Марія Климчак, кураторка музею: «Пагі-
нець, привезений Михайлом Бойчуком з могили 
Тараса Шевченка у Каневі, є спадкоємцем дере-
ва, висадженого поетом під час заслання 1850 
року у Казахстані. Гілочка перелетіла сюди, де 
живе Шевченкове слово, що об’єднує і зближує 
усі покоління еміґрантів і всі народи. Учітеся, 
брати мої».

Як зазначила п. Климчак, символічним є те, 
що США, як ніколи, потрібен Шевченко з його за-
кликом «Обнімітеся ж брати мої молю вас, бла-
гаю». «У час карантину ми не маємо можливості 
зібрати громаду, але готуючись до виходу з ньо-
го і до відкриття музею для туристів і гостей, для 
вас, хто чекає на наші виставки, ми це зробили: 
президент музею Лідія Ткачук, працівники Ма-
рія Климчак, Орися Курбатова, Галина Парасюк, 
Тетяна Червінська, Марічка Курницька (практи-
кантка). Обряд освячення і благословення провів 
о. Олег Кривокульський, парох греко-католицької 
парафії св. Володимира в Ольги», повідомила Ма-
рія Климчак.

Допомога багатодітним 
родинам на Житомирщині

Українська діаспора в Канаді передала ба-
гатодітним родинам Бердичівського району Жи-
томирської області гуманітарну допомогу. Ра-
йонна адміністрація вручила багатодітним ро-
динам сіл Житенці, Романівка та Скраглівка ці 
гуманітарні пакунки. У них були продуктові та гі-
гієнічні набори, надані в рамках проєкту «Допо-
мога дітям України», який започаткували за під-
тримки Конґресу українців Канади, Канадсько-
української фундації, Help Us Help і міжнародної 
логістичної корпорації Meest Express, який стар-
тував із Житомирської області та пошириться на 
всю Україну.

Родом я із Стрийщини. В час 
Другої світової війни батьки опи-
нилися в місті Гамбург, Німеччи-
на, забрані німцями на примусо-
ві роботи.

По закінченні війни роди-
на опинилася в переселенчо-
му ДП таборі, в англійській зоні. 
Там проживали від 1945 до 1948 
року. В цім таборі я закінчив дві 
кляси народньої школи, де мій 
Батько був директором, а Мама 
вчила.

 В 1948 р. родина переїхала 
до Бразилії. Всіх емігрантів у той 
час звозили на острів Ilha das 
Flores коло Rio de Janeiro. Там ми 
перебули 100 днів. Під час нашо-
го побуту на острові померло 60 
дітей через епідемію, тропічний 
клімат.

Так сталося, що моя Мама 
Леонтія ще в Долині (Україна) хо-
дила до гімназії з Миколою Іва-
нів. Микола Іванів опісля пішов 
до монастиря оо.Василіян і став 
монахом. Опісля переїхав до Пру-
дентополя, де став ігуменом Ва-
силіянського монастиря. При 
Василіянському монастирі була 
Мала Семінарія, і о. Іванів за-
просив Батька переїхати до Пру-
дентополя – викладати в Малій 
Семінарії. В той час мій Батько 
Іван викладав латину та україн-
ську мову. Мама Леонтія почала 
викладати латину та українську 
мову в гімназії Сестер Служеб-
ниць.

Народню школу і початкову 
гімназію я скінчив у Малій Семі-
нарії оо. Василіян у Прудентополі. 
Крім цієї гімназії (де викладали 
українською мовою), у Пруденто-
полі була ще гімназія Сестер Слу-
жебниць (викладали португаль-
ською та українськими мовами), 
і заклад Катехиток ім.св.Ольги 
(українською мовою). Катехит-
ки гуртували в себе дівчат із не-
заможних родин, які походили із 
колоній-селищ, давали їм освіту, 
яка пізніше давала їм можливість 
отримати працю.

Прудентополь в цей час був 
на загал «українським містечком» 
– майже всі мешканці говорили 
по-українськи. Сестри Служебни-
ці також мали шпиталь. На великі 
свята маси селян приїжджали до 
Прудентополя, щоб величаво від-
святкувати у Матірній Церкві. Під 
час Різдвяних Свят ми ходили ко-
лядувати із Звіздою та віншувати 
на Новий Рік. Під час року я висту-
пав –декламував на різних патрі-
отичних святах. Пам`ятаю, коли 
російські бандити вбили генера-
ла Тараса Чупринку (Романа Шу-
хевича), ми всі були в жалобі. На 
шкільних прогульках ми співали 
упівські пісні – воїни УПА в той час 
були в нас найбільшими героями!

Крім викладання в Малій Се-
мінарії, Батько також був редак-
тором газети «Праця» (яка тепер 
перестала виходити).

Після закінчення гімназії в 

1954 році, родина переїхала до 
Курітиби, столиці штату Парана.
Тут я перейшов наступні три кля-
си «Curso Scientifico», що рівня-
ється вищим клясам середньої 
школи. Я покінчив середню шко-
лу в «Colegio Estadual do Parana».

В 1958 році здав всупні іспи-
ти на Паранському Університеті 
і почав перший рік студій на фа-
культеті хемічної інженерії.

В Курітибі в той час жила до-
сить велика громада українців і 
виходила українська газета «Хлі-
бороб».

Після переїзду до Курітиби, 
Батько мусів працювати не про-
фесійно і це його дуже пригно-
блювало. Фінансово нашій роди-
ні жилося досить «скромненько». 
Коли дальші родичі із США скон-
тактувалися з моїми батьками, 
запросили їх переїхати до США, 
Батько не хотів, бо казав, що вже 
старий їхати до Америки! 

Мій старший брат був закін-
чив хемічну інженерію і рішив 
заручитися із бразилійкою. Мій 
батько був дуже строгим, і в на-
шій хаті панувала лиш українська 
мова! І коли Батько довідався, 
що мій брат заручився не з укра-
їнкою, він нарешті рішив їхати до 
США, так що я був примушений 
перервати студії.

І так ми опинилися в США в 
1960 році. (частина «третьої хви-
лі», а не «четвертої».

Щодо українського життя в 
Бразилії. Під час нашого побуту в 
штаті Парана українська грома-
да була досить активною. Укра-
їнська мова затрималась по се-
лах-колоніях! Але коли більшість 
переїздила до великих міст, вони 
майже всі бразилійщилися!

В Прудентополі центром 
українства були Семінарія оо. Ва-
силіян, Гімназія Сестер Служеб-
ниць та Катехитки ім.св. Ольги.

В Курітибі за нашого перебу-
вання були активними два Това-
риства: Товариство Прихильни-
ків Української Культури та «Оєд-
нання Хлібороб». Також в Курітибі 
були активними Українська Гре-
ко-Католицька Церква та Україн-
ська Православна Церква.

Після приїзду еміграції після 
Другої світової війни, досить ак-
тивними були українські громади 
в Сан Павло і Ріо Гранде до Сул. 
Але коли ці люди відійшли, україн-
ське громадське життя завмерло.

Щодо расових відносин, там, 
де я виростав, не було ніяких ра-
сових проблем, чи то в школі, чи 
на праці. Ніхто не звертав уваги, 
яка у вас шкіра!

В 1960 році родина пере-
їхала до Чікага, США. Спочат-
ку мусів цілоденно працювати, 
а вечором брав університетські 
курси. Опісля студіював хеміч-
ну інженерію в Illinois Institute of 
Technoloy, де в 1966 р. отримав 
ступінь бакалавра із хемічної ін-
женерії. В цьому самому Універ-
ситеті отримав ступінь магістра 
екологічної-хемічної інженерії в 
1973 році. Докторат із хемічної 
технології отримав в 1975 р. в 
Українському Вільному Універ-
ситеті (Мюнхен) із захистом дис-
ертації «Очищувальні процеси в 
газифікації вугілля».

Працював інженером спо-
чатку в приватних компаніях: 
оливно-газових та сталеварні, де 
запатентував кілька очищуваль-
них процесів у виробі сталі, а зго-
дом перейшов до державних мі-
ністерств. В Міністерстві Охорони 
Довкілля спеціялізувався в очи-
щувальних процесах в американ-
ських сталеварнях. Опісля перей-

шов до Міністерства Енергетики, 
де спеціялізувався в газифіка-
ції вугілля і працював як техніч-
ний менеджер (першої в Амери-
ці комерційної фабрики газифі-
кації вугілля, побудованої в штаті 
North Dakota.

Після закінчення студій нале-
жав до таких американських про-
фесійних організацій: American 
Institute of Chemical Engineers і 
American Institute of Metallurgical 
Engineers.

Був від початку активним в 
українському суспільному житті і 
так ще за студентських часів очо-
лював Українську Студентську 
Громаду в Чікаго в роках 1962-
1963. В цей час був членом ко-
мітету збирання фондів на укра-
їнознавчі студії в Гарвардському 
Університеті.

В роках 1971-1972 був голо-
вою Товариства Українських Ін-
женерів-Чікаго. В роках 1985-
1986 був заступником голови То-
вариства «Рідна Школа»-Чікаго, а 
в 1983-1984 очолював «Пласт-
Прият», Чікаго.

Після вибуху в Чорнобилі 
(1986) нав’язав контакти із «Зе-
леним Світом» в Україні. Брав 
участь у радіо-мості Київ-Чікаго 
(екологічні проблеми), а також 
старався допомагати дітям, по-
терпілим у Чорнобилі: вітаміна-
ми, книжками та забавками.

В 1995 році включився в ак-
тивну працю Товариства Україн-
ської Мови (ТУМ) в Чікаго і до сьо-
годні виконую функцію організа-
ційного референта. 

Як Україна стала незалеж-
ною, багато разів відвідував 
Україну із дружиною Вірою, го-
ловою ТУМ. До сьогодні активно 
співпрацюємо із всіма обласни-
ми «Просвітами» в Україні.

В роках 1995-1999 був екзе-
кутивним віце-президентом Со-
юзу Українських Філателістів і Ну-
мізматиків, а в роках 1999-2003 
– член екзекутиви Українського 
Інституту Модерного Мистецтва 
в Чікаго. Від 2000 р. є членом На-
укового Товариства ім. Шевченка 
(НТШ) в Америці.

У 2006 р. увійшов до управи 
Українського Національного Му-
зею в Чікаго.

В Чікаго був волонтером і да-
вав тури у Field Museum of Natural 
History (4-ий найбільший музей 
природознавства у світі), а також 
у Morton Arboretum (один із най-
більших ботанічних парків у США).

Після переїзду на Флори-
ду, є волонтером і давав тури в 
Ringling Museum of Art, а в су-
часну пору даю тури у Historic 
Spanish Point (археологічний-піо-
нерський-природній музей).

Також понад 8 років є членом 
управи Українського Релігійного 
та Культурного Осередку ім. св. 
Андрія в Норт Порті.

Належу до екологічних това-
риств Sierra Club і Green Peace.

Богдан БОДНАРУК
Флорида, США

(Правопис автора).
Фото з особистого архіву 

Богдана Ярополка Боднарука. 

Богдан Ярополк Боднарук: 
про себе, родину, українців Бразилії і США 

Аматорська театральна вистава «Пан Писар» (м. Курітіба, 
1957 рік). 3-ій зліва, «Гетьман» – Богдан Ярополк Боднарук

Прудентопіль, семінаристи семінарії

Сестри Служебниці
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Бліц-інформ
Іноземне 
телемовлення 
України 
відновлюється
Міністр культури та інформа-

ційної політики України Олександр 
Ткаченко розповів, що Кабінет мі-
ністрів планує відновити канал іно-
земного мовлення вже найближ-
чим часом.

Він також, відповідаючи на пи-
тання, чи правильним було рішення 
про закриття проекту іномовлення, 
звернув увагу на те, що «є набага-
то більш ефективні способи, яким 
чином можна було б охопити в дій-
сності, а не в уяві, більшу кількість 
населення за допомогою україн-
ського іномовлення».

Він нагадав, що для тимчасово 
окупованих територій поки мовить 
телеканал «Дім» і анонсував нові 
проекти для інформування жителів 
цих територій.

Встановлено росіян, 
які вбили наших 
нацгвардійців 
у 2014 році
У кримінальному провадженні 

за фактом бойових дій під час оку-
пації міста Лисичанська ідентифіко-
вано учасників незаконних зброй-
них формувань РФ, які обстріляли 
групу військовослужбовців.

Прокурори Генпрокуратури 
спільно зі слідчими СБУ зібрали до-
статньо доказів на підтвердження 
причетності до вчинення злочину 
двох громадян Російської Федерації 
та трьох місцевих мешканців. Росія-
ни – це Дружинін Ігор Валерійович 
(04.06.1985 р.н.) та Волков Дмитро 
Сергійович (13.09.1987 р.н.).

П’ятьом особам повідомлено 
про підозру за фактом участі у ді-
яльності не передбачених законом 
збройних формувань, що призве-
ло до загибелі людей та інших тяж-
ких наслідків, а також посягання на 
територіальну цілісність і недотор-
канність України (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 
110 КК України).

Слідство зазначає, що 23 липня 
2014 року учасники озброєних під-
розділів «Восток-13» та «Сибір» утво-
рили засідку на підступах до міста.

Під час наступальної операції 
підрозділів Нацгвардії України під 
час звільнення Лисичанська учас-
ники незаконних збройних форму-
вань Росії обстріляли зі снайпер-
ської, стрілецької та автоматичної 
зброї.

Від кулі снайпера загинув гене-
рал-майор Нацгвардії Олександр 
Радієвський, ще троє військовос-
лужбовців Національної гвардії 
України отримали смертельні тілес-
ні ушкодження, 11 нацгвардійців під 
час обстрілів поранено.

Статуя Свободи 
в Нью-Йорку 
і Національна галерея 
у Вашингтоні відкрилися 
для відвідувачів
Один з найпопулярніших музеїв 

світу – Національну галерею мисте-
цтва у столиці США Вашингтоні від-
крито для відвідувачів. Вперше з се-
редини березня, коли в США почала-
ся епідемія коронавірусу. Звичайно, 
з дотриманням заходів безпеки.

Інше культове місце США - Ста-
туя Свободи в Нью-Йорку — також 
  відкрито. 

Протест проти 
переслідування журналістів 

Останні місяці стали періодом вкрай жор-
стких репресій щодо журналістів незалежних 
видань в Білорусі. В ході президентської кампа-
нії 43 кореспонденти десятків ЗМІ були затри-
мані під час виконання службових обов'язків.

У зв'язку з недавніми подіями 200 журна-
лістів незалежних видань Білорусі звернулися 
до громадськості, влади.

21 липня документ був направлений на 
адресу міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, 
глави «Ради республіки» Наталії Кочанової, ге-
нерального прокурора Олександра Конюка і мі-
ністра інформації Ігоря Луцького.

Останньою краплею стало жорстоке затри-
мання журналіста «БелТА» Антона Трохимовича 
в центрі Мінська 15 липня після відеостріму від 
ЦВК. При затриманні співробітники міліції зла-
мали йому ніс. Відносно Антона ведеться адмі-
ністративне провадження за ст. 23.4 (Непокора 
законному розпорядженню або вимозі посадо-
вої особи).

Затримання проходять в різних містах краї-
ни.

14 липня журналісти різних видань були за-
тримані при висвітленні акцій протесту, деякі 
навіть в прямому ефірі, на очах у десятків тисяч 
глядачів.

Це: Михайло Ільїн та Артем Майоров, «Євро-
радіо»;

Олексій Судник і Всеволод Зарубін, TUT.BY; 
Артем Лява, «Нови час»; Алесь Пілецький і Ан-
дрій Рабчік, «БелТА»; Катерина Андрєєва, Ігор Іл-
ляш, «Белсат»; Енді Смайт, Бі-бі-сі; Надія Пужін-
ская, Марина Дробишевська, Юрій Глушаков, 
«Сильні новини»; Данило Полянський, «Перший 
Регіон».

Приблизно те саме сталося і раніше - 19 
червня: Лариса Щіракова, «Белсат»; Олександра 
Динко, Андрій Рабчік, «БелТА»; Ірина Ареховская, 
«Белсат»; Володимир Костін, Reuters; Марія Вой-
тович, Артем Майоров, «Єврорадіо»; Вадим За-
міровський, TUT.BY; Анастасія Занько, Onliner.
by; Інна Кардаш, 112.ua; Анжеліка Василевська, 
Могильов, TUT.BY; Алесь Соболевський, неза-
лежний журналіст; Алеся Латинська, Bobr.by; 
Сергій Латинський, незалежний журналіст; Де-
нис Носов, «Вечірній Бобруйськ». 

Олександр Позняк та Сергій Багров з «Ган-
цавіцкага часу» були затримані в прямому ефірі 
20 червня. При затриманні побиті. Їх звинувати-
ли в непокорі вимозі міліції (стаття 23.4 КоАП) 
і участі в несанкціонованих масових заходах 
(частина 1 статті 23.34 КоАП). Суд в Баранови-
чах засудив до штрафу в 15 базових величин і до 
15 діб арешту відповідно.

Ці дії порушують ст. 198 Кримінального ко-
дексу, яка визначає відповідальність за «пе-
решкоджання законній професійній діяльності 
журналіста», і мають одну мету – залякати жур-
налістів і показати їм і всьому суспільству, що за-

кони не працюють, коли є більш високі політичні 
інтереси. Однак безсоромність цих дій веде до 
зворотного ефекту. Цинічне бажання показати 
громадянам, наскільки вони беззахисні перед 
владою, в першу чергу дискредитує саму владу.

Ми продовжимо виконувати свій професій-
ний обов'язок. Ми висловлюємо підтримку і со-
лідарність з усіма невинно затриманими, поби-
тими, приниженими.

Ми вимагаємо, щоб влада припинила пере-
слідувати журналістів незалежних видань, а си-
ловикам хочемо нагадати, що, затримуючи жур-
налістів при виконанні ними своїх професійних 
обов'язків і застосовуючи до них силу, ви не тіль-
ки порушуєте закон, але і самі здійснюєте зло-
чин.

Стаття 198 Кримінального кодексу Республі-
ки Білорусь. Перешкоджання законній професій-
ній діяльності журналіста карається штрафом, 
позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, обмеженням волі 
на строк до трьох років або позбавленням волі 
на той самий строк.

Звернення до керівника ГУВС Мінміськви-
конкому Івану Кубракова, командира загону 
ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому Дмитра Балабе, 
заступника міністра внутрішніх справ Олексан-
дра Барсукова з цього питання виявилося без-
результатним. Більше місяця тому прес-служба 
анонсувала зустріч представників міністерства 
з журналістами, які працюють на масових захо-
дах, але ця зустріч не відбулася досі. Чекаємо 
відповіді особисто від міністра внутрішніх справ.

Під цим зверненням підписалися більше 
200 чоловік: кореспонденти і редактори TUT.
BY, Onliner.by, «Наша Ніва» / NN.BY, «БелТА», Бе-
лаПАН, «Салідарнасць», «Єврорадіо», «Белсат», 
«Сильні новини» , газет «Комсомольська правда 
в Білорусі», «Народна воля» і «Нови час», dev.by, 
Tribuna.com, Realt.by, Reform.by та інших видань, 
а також журналісти-фрілансери і блогери.

У Мінську наймасовіший 
мітинг за 10 років – 

на підтримку суперниці Лукашенка

У Мінську 30 липня на мітинг на підтримку 
кандидатки в президенти Білорусі Світлани Ти-

хановської прийшли близько 63 тисяч осіб.
Про це повідомляє «Європейська правда» з 

посиланням білоруську редакцію «Радіо Свобо-
да».

Опозиційна кандидатка Тихановська є го-
ловною суперницею на виборах чинного прези-
дента Олександра Лукашенка.

За даними білоруських ЗМІ, цей мітинг став 
наймасовішим за останні 10 років після протес-
тів у грудні 2010 року.

За день до мітингу влади Білорусі оголосили 
про затримання «бойовиків приватної військо-
вої компанії Вагнер з Росії». З цієї причини мі-
тинг проходив з посиленими заходами безпеки: 
на підступах були встановлені контрольно-про-
пускні пункти, а поліція обшукувала аудиторію.

Незважаючи на попередження влади про 
можливі провокації, мітинг зібрав не менше 63 
000 осіб. Принаймні, стільки, за даними волон-
терської служби правозахисного центру «Вес-
на», проходило через металошукачі з 17.30 до 
20.30.

Напередодні Слідчий комітет Білорусі пору-
шив кримінальні справи проти двох опозиційних 
активістів, в тому числі проти чоловіка Тиханов-
ської, у зв'язку із затриманням найманців ПВК 
«Вагнер».

Світлана Тихановська - дружина політв'язня 
і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона 
заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросо-
юзу. За її словами, вона бере участь у виборчій 
кампанії, замінивши свого арештованого чоло-
віка. Політик обіцяє у разі перемоги ще одні ви-
бори – чесні.

Навколо Тихановської об'єдналися опози-
ційні сили країни. На підтримку кандидатки тися-
чі громадян по всій Білорусі вийшли на мітинги.

Вибори президента Білорусі заплановані на 
9 серпня. Олександр Лукашенко перебуває на 
цій посаді 26 років і балотується на президен-
та 6-й раз.

Багатотисячний мітинг 
опозиції у Гомелі

Він відбувся увечері 26 липня. Друге за ве-
личиною та значенням місто Білорусі такого не 
бачило років тридцять.

У Варшаві назвали сквер 
на честь генерала армії УНР

 «Рада міста Варшава прийняла рішення про надання скверу в ра-
йоні Воля імені генерала Армії Української Народної Республіки Мар-
ка Безручка — Героя битви під Замостям, який є символом героїчної 
боротьби Армії Української Народної Республіки проти більшовиць-
кої агресії у 1920 році», йдеться у повідомленні посольства України 
в Польщі.

Марко Безручко народився на території сучасного міста Токмак 
Запорізької області в 1883 році. У часи Першої світової воював на ні-
мецькому фронті у складі російської армії: спершу як начальник штабу 
дивізії, потім дослужився до начштабу артилерійського корпусу.

Після приходу до влади Павла Скоропадського був призначений 
до Генерального штабу армії новоствореної Української Держави, де 
займався українізацією фронтових частин російської армії.

У складі корпусу Січових стрільців Безручко брав участь у Пер-
шому зимовому поході Армії УНР (1919-1920) – поході українських 
військ тилами Червоної та Добровольчої армій Денікіна територією 
України. Під час цього походу у квітні 1920 року УНР підписала союз-
ний договір із Польщею.

6-та стрілецька дивізія під командуванням Безручка зіграла одну 
з вирішальних ролей під час узяття Києва у травні 1920-го і під час від-
биття під Замостям контрнаступу кінноти червоних під командуванням 
Семена Будьонного у вересні-листопаді того ж року. Тоді радянську кін-
ноту фактично не пропустили до польської столиці Варшави.

Але Польща підписала мирну угоду з більшовиками, і польські вій-
ська припинили наступ. Армія УНР залишилася сам на сам із Черво-
ною Армією. Зрештою, Безручко відступив до Варшави, де займався 
військовими справами УНР в екзилі, а ще дослідницькою діяльністю 
- як голова Українського військово-історичного товариства у Варшаві 
(1931-1935). Під час Другої світової Безручко підтримував Організа-
цію українських націоналістів. Помер у 1944 році у Варшаві, де й був 
похований на православній частині міського цвинтаря «Воля».

Петрозаводський міський суд 
засудив дослідника сталінський ре-
пресій Юрія Дмитрієва до 3,5 років 
колонії суворого режиму. Оскільки 
Дмитрієв провів у СІЗО більше за три 
роки, він вийде на свободу у листо-
паді.

Голова карельського відділен-
ня Правозахисного центру «Меморі-
ал» Юрій Дмитрієв з 1990-х років за-
ймається дослідженнями репресій у 
Карелії, у тому числі пошуками місць 
розстрілів і поховань.

За його активної участі в 1997 
році знайдено одне з найбільших по-
ховань на північному заході Росії – 
в урочищі Сандармох. Там було роз-
стріляно і тисячі українців. Протягом 
багатьох років Дмитрієв займається 
його меморіалізацією й організацією 
днів пам'яти.

Він – укладач книг пам'яти «По-
минальні списки Карелії», «Місце 
розстрілу Сандармох»; навесні 2017 
року видано ще дві підготовлені Дми-
трієвим книги – «Червоний бор» і «Їх 
пам'ятає Батьківщина», презента-
ція яких відбулася в Петрозаводську, 
Санкт-Петербурзі та Москві.

У грудні 2016 року проти Дми-

трієва порушили кримінальну спра-
ву начебто про виготовлення ним 
порнографії. У квітні 2018 року 
Дмитрієв був виправданий Петро-
заводським міським судом за стат-
тями про порнографію та розпусні 
дії, проте був засуджений до двох 
з половиною років обмеження волі 
за обвинуваченням у зберіганні 
зброї.

Але 14 червня 2018 року виправ-
дальний вирок щодо порнографії і 
розпусних дій був скасований Вер-
ховним судом Карелії. Слідство було 
відновлене. І ось вирок за ці сфаль-
сифіковані «злочини».

 «Меморіал» заявив, що кримі-
нальне переслідування Дмитрієва є 
політично мотивованим. На підтрим-
ку історика виступили багато вчених, 
організацій, зокрема Український ін-
ститут національної пам`яті.

З вимогою до Росії негайно 
звільнити історика Дмитрієва ви-
ступив Європейський Союз. В за-
яві ЄС щодо вироку Дмитрієву го-
вориться: «Його справа є частиною 
більшої тенденції арештів і дискре-
дитації правозахисників у Росій-
ській Федерації.»

Білорусь: гарячі президентські вибори

Юрія Дмитрієва засудили до 3,5 
років колонії суворого режиму
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Секретна «Довідка про сталінські репресії 
в Україні»: «Під керівництвом тов. Хрущова ... »

Закон про декомунізацію Украї-
ни, ухвалений у 2015 році, повністю 
відкрив архіви репресивних радян-
ських органів: ЧК-ОГПУ-НКВС-КДБ. 
В останні роки українські архіви є 
одним з головних джерел унікальних 
документів для дослідників, що за-
ймаються вивченням періоду Вели-
кого терору в СРСР.

У фонді статистичної звітності 
Галузевого державного архіву Служ-
би безпеки України виявлено доку-
мент під назвою «Документальна до-
відка про масові репресії на Україні 
в 1937-38 рр.».

99-сторінкова справа містить 
багатий фактичний матеріал: циф-
рові дані, таблиці, цитати з наказів, 
огляди, аналітику. Справа склада-
ється з двох частин: довідка на 13 
аркушах і основний аналітичний звіт 
на 80 аркушах. Обидва документи 
підписані головою КДБ УРСР Віталі-
єм Нікітченком: довідка – 2 верес-
ня 1964 року, звіт – 10 жовтня 1964 
року.

Як відомо, одним з таємних ініці-
аторів зміщення Хрущова був голо-
ва КДБ СРСР Володимир Семичаст-
ний. В рамках підготовки до операції 
керівництво КДБ України в найсуво-
рішому секреті вивчало архівні дані 
періоду Великого терору в надії зна-
йти компрометуючий матеріал на 
Хрущова, який більшу частину пері-
оду репресій знаходився в Києві, на 
посаді першого секретаря ЦК Кому-
ністичної партії України.

Про надзвичайну секретність 
звіту говорять позначки і акти, що 
знаходяться в справі: звіт надруко-
вано всього в двох примірниках, а 
чернетку знищено за актом 10 жов-
тня 1964 року, за 4 дні до відстав-
ки Хрущова. Якихось відверто сен-
саційних матеріалів про діяльність 
Хрущова і його роль в організації ре-
пресій в документі немає, але тим 
не менше і після зміщення опаль-
ного вождя звіт зберігали в таємни-
ці. Один з двох примірників був зни-
щений спеціальною комісією в 1970 
році, а на папці останнього примір-
ника, що залишився, є рукописна 
віза начальника обліково-архівного 
відділу КДБ УРСР Анатолія Гринька: 
«... Без дозволу Голови КДБ УРСР не 
видавати ...»

Незважаючи на те, що під до-
кументом стоїть підпис голови КДБ 
УРСР Нікітченка, справжнім авто-
ром був не він. Робота над звітом 
була доручена довіреній особі Нікіт-
ченка, його референту, полковнику 
Олександру Михайловичу Павленку.

З Акту про знищення копій 
справи:

«... У 1937-1938 рр. органа-
ми Народного комісаріату внутріш-
ніх справ УРСР на території Украї-
ни проводилися масові арешти ра-
дянських громадян, серед яких були 
численні керівні кадри партійних, 
радянських, господарських органів, 

командно-політичний склад Робітни-
чо-Селянської Червоної Армії, при-
кордонної та внутрішньої охорони та 
співробітники органів НКВС.

Згідно з архівними матеріала-
ми Комітету державної безпеки при 
Раді Міністрів УРСР, органами НКВС 
на території України в 1937-1938 
році всього було заарештовано 267 
579 осіб ...»

Необхідно уточнити, що дані в 
записці Павленка стосувалися тіль-
ки заарештованих органами держ-
безпеки, дані по робітничо-селян-
ській міліції в статистику не включа-
лися. Автор звіту пише, що точними 
можна вважати цифри за 1937 рік і 
за першу половину 1938 року. У дру-
гій половині 1938 року в НКВС змі-
нилася форма звітності, і, як видно з 
тексту, даних за цей період Павлен-
ко або не знайшов або ними не ко-
ристувався.

У документі дається статисти-
ка по основних масових операціях 
НКВС, проведених у 1937-38 роках:

– операція по куркулях, кримі-
нальниках та інших антирадянських 
елементах (наказ НКВС СРСР № 
00447);

– польська операція (наказ 
НКВС СРСР № 00485);

– німецька операція (наказ 
НКВС СРСР № 00439);

– латиська операція (наказ 
НКВС СРСР № 00495);

– харбінська операція (наказ 
НКВС СРСР № 00593);

– операція по дружинах зрадни-
ків батьківщини (наказ НКВС СРСР 
№ 00486).

4 липня 1937 нарком внутрішніх 
справ СРСР Єжов направив керівни-
кам органів держбезпеки телеграму 
№ 11926.

З телеграми Єжова:
«... Всім начальникам НКВС та 

начальникам УНКВС країв і облас-
тей. З отриманням цього візьміть на 
облік всіх кримінальників,що осіли у 
вашій області, які повернулися піс-
ля відбуття покарання і втекли з та-
борів та заслання. Всіх врахованих 
куркулів та кримінальників підрозді-
літь на дві категорії:

1. найбільш ворожих елементів, 
які підлягають арешту і розстрілу в 
порядку адміністративного прова-
дження справ через Трійки;

2. менш активних, але все ж во-
рожих елементів, що підлягають за-
сланню в райони за вказівкою НКВС 
СРСР ...»

Напередодні операції, згідно з 
даними Павленка, НКВС УРСР вста-
новив для України ліміт по «першій 
категорії» (розстріл) – 8000 чоловік 
і по «другої категорії» – 20 800 чоло-
вік. До кінця 1937 року, в зв'язку з 
перевиконанням ліміту, НКВС УРСР 
тричі (5 вересня, 29 вересня і 11 
грудня 1937 року) клопотав перед 
Москвою про встановлення додат-
кових лімітів у рамках цієї операції. 

В результаті задоволення клопо-
тань ліміти по операції № 00447 для 
України були збільшені до 63 950 
осіб, з яких 26 150 передбачалися 
до розстрілу і 37 800 по «другої ка-
тегорії». Таким чином, до кінця 1937 
року ліміти збільшилися в три рази. 
Київська область отримала ліміти на 
9900 чоловік, Харківська на 8300, 
Одеська на 8200 чоловік.

Масштаб «куркульської» опера-
ції полковник Павленко показує на 
прикладі УНКВС Київської облас-
ті. Всього з 1 серпня по 10 верес-
ня 1937-го там було заарештовано 
6018 осіб, а швидкість «роботи» Трій-
ки не мала нічого спільного з нор-
мальним судочинством. Для прикла-
ду: з 1 по 5 вересня Трійка УНКВС по 
Київській області провела три засі-
дання, на яких було засуджено 1125 
осіб. В середньому по 375 осіб за 
одне засідання.

Підсумкові цифри засуджених 
за наказом № 00447 по Україні за 
весь час дії наказу становили 111 
560 осіб.

Масовістю відрізнялися і націо-
нальні операції. У звіті наводиться 
посилання на лист наркома внутріш-
ніх справ УРСР Леплевського, згідно 
з яким вже на 1 листопада 1937 го 
в рамках «польської» операції було 
заарештовано 19 030 осіб, з яких 
4885 були засуджені до розстрілу. 
Всього за національними операці-
ями (польською, німецькою, харбін-
ською і ін.) на 1 липня 1938 року був 
засуджено 61 683 особи, з яких 39 
644 за польською лінією і 11 748 за 
німецькою.

Досить велике місце в допові-
ді Павленка приділяється репресі-
ям, проведеним стосовно керівних 
працівників партійно-радянсько-
го апарату. Як правило, їм інкримі-
нувалися участь в контрреволюцій-
ному підпіллі, троцькістські змови і 
диверсійно-шкідницька діяльність. 
Отримати уявлення про масштаб ре-
пресій можна на прикладі Дніпропе-
тровської області, де з 1 червня по 1 
грудня 1937 року по справах «право-
троцькістської організації» було заа-
рештовано 445 осіб, з яких: 93 пра-
цівника партійного апарату, 53 пра-
цівника радянського апарату і 12 
комсомольських лідерів. Серед за-
арештованих було: 2 секретарі обко-
му КП (б) У, 37 секретарів райкомів, 
14 заввідділами обкомів, 10 секре-
тарів міськкому і т.д.

Важкий удар припав по кадро-
вому складу Червоної армії.

Цитата з «Довідки»:
Про кадрові чистки в армії
 «... Підсумки розгрому військо-

во-фашистської змови полягають в 
ліквідації змовників серед команд-
ного складу в 11 корпусах, 25 диві-
зіях, 21 бригаді і в 4 укріпрайону КВО 
та ХВО. Заарештовано 2209 чоловік.

У ряді військових з'єднань були 

арештовані, як учасники змови, вже 
новопризначені командири: в 7 кор-
пусі заарештовано 3 комкори, в 15 
і 80 стрілецьких дивізіях і 23 кавди-
визії заарештовано по 2 комдиви.

Станом на 3 березня 1938 року 
було заарештовано по Київському і 
Харківському військових округах, як 
учасників військової змови:

Зам. комвійсками – 2, пом. ком-
війсками – 4, нач.політуправлінь – 2, 
зам.нач.політуправлінь – 3, нач.шта-
бів округів – 3, командирів корпусів 
– 10, командирів дивізій – 15, ко-
мендантів укріпрайонів – 4, началь-
ників академій – 1.

Серед командно-політичного 
складу КВО та ХВО заарештовано 
530 агентів іноземних розвідок, в 
тому числі: польської розвідки – 307, 
німецької – 58, латвійської – 92, ру-
мунської – 36, японської – 19 ...»

Природно, звіт Павленка не міг 
обійти увагою фігуру Хрущова. Він 
згаданий у процитованої запис-
ці наркома внутрішніх справ УРСР 
Успенського, який змінив арештова-
ного наркома Леплевського.

Із записки Успенського:
«... Корінний перелом в опера-

тивній діяльності органів НКВС на 
Україні стався на основі безпосе-
редніх вказівок Народного Комісара 
Внутрішніх Справ Союзу РСР - Гене-
рального Комісара Державної Без-
пеки тов. Єжова по розгрому анти-
радянського підпілля, даних ним під 
час його приїзду на Україну в 1938 р 
і під керівництвом Секретаря ЦК КП 
(б) У тов. Хрущова.

На базі цих вказівок насампе-
ред була проведена чистка апара-
ту органів НКВС від учасників анти-
радянської змовницької організації 
і шпигунів іноземних розвідуваль-
них органів, насаджених Балицьким 
і Леплевським. За 1938 рік у апараті 
НКВС УРСР було заарештовано 261 
зрадників учасників правотроць-
кістської організації ... У складі заа-
рештованих значна кількість праців-
ників, які займали відповідальні ке-
рівні пости на оперативній роботі ... »

Характерно, що згадані в за-
писці колишні наркоми внутрішніх 
справ УРСР Балицький і Леплев-
ський і нарком Успенський, що на-
писав записку, були в підсумку роз-
стріляні.

У середовищі людей, які виправ-
довують репресії, існує думка, що це 
були в основному внутрішньопар-
тійні розбірки, які мало стосували-
ся простої людини. Представлений 

документ таку точку зору спросто-
вує. Із 267 579 осіб, заарештованих 
за 1937 рік і першу половину 1938 
року, 100 553 особи склали так зва-
ні «колишні люди» – поміщики, тор-
говці та ін. Ще 96 857 – колишні кур-
кулі. Служителі культу – 6369 чоло-
вік. 18 134 арештованих належали 
до декласованих елементів.

Із загальної кількості заарешто-
ваних членів ВКП (б) було 10 545 
осіб, тобто менше 4%.

Цікавий і дуже показовий націо-
нальний склад основних груп зааре-
штованих:

– 131 635 складали українці;
– 44 467 поляки;
– 25 017 німці;
– 19 199 росіяни.
Цифри показують, що найбільш 

постраждалими від репресій в УРСР 
були етнічні поляки та німці. За дани-
ми перепису населення 1937 року, в 
межах УРСР проживало 417 613 по-
ляків. Таким чином, арешту піддалося 
більше 10% від усього польського на-
селення України і приблизно 6% нім-
ців. Частка заарештованих українців 
і росіян склала приблизно 0,5%.

Ну і, нарешті, питання: скільки ж 
людей було засуджено до розстрілу 
на території України в кінці 30-х ро-
ків?

У довідці полковника Павленка 
вказані такі цифри:

в 1937 році до вищої міри пока-
рання в УРСР була засуджена 66 591 
особа. У першій половині 1938 року 
до розстрілу засудили 54 390 осіб. 
За другу половину 1938 року вказа-
на неповна цифра в 1256 осіб.

Що писав Павленко:
«... Кількість засуджених в дру-

гому півріччі 1938 року, показана в 
статистичних звітах УНКВС всіх об-
ластей України, не відповідає дій-
сності. Є підстави припустити, що ця 
кількість заарештованих була засу-
джена лише судовими інстанціями, 
а засуджені Трійками у звітах УНКВС 
областей не показані ... »

17 вересня 1938 року Єжовим 
був підписаний наказ № 00606 про 
створення оперативних Трійок для 
швидкого розгляду справ по націо-
нальних операціях, що скупчилися в 
НКВС. Про кількість засуджених до 
розстрілу цими Трійками зазначено 
в звіті.

Із Звіту:
«... За архівними матеріалами, за 

час з 19 вересня по 14 жовтня 1938 
трійками НКВС областей УРСР було 
засуджено 26 476 осіб, з них по пер-
шій категорії 22 508 осіб ...»

Ці цифри не є остаточними, 
оскільки особливі Трійки працювали 
до середини листопада 1938 року. 
Але тим не менше, ми маємо загаль-
на кількість засуджених до розстрі-
лу громадян, яка складається з суми 
чотирьох чисел, зазначених у до-
відці. За цими даними, до розстрілу 
було засуджено 144 745 осіб. Однак 
в кінці звіту є посилання ще на одну 
довідку – про кількість засуджених в 
УРСР з 1935 по 1940 рік.

Із Звіту:
«... В органах державної безпеки 

України знаходилося на зберіганні 
249 268 архівних слідчих справ, за 
якими було засуджено в 1935-1940 
роках 332 429 осіб, у тому числі до 
ВМП - 161 748 осіб ...»

Таким чином, підтверджена ар-
хівними даними КДБ УРСР кількість 
засуджених до розстрілу громадян 
на території України в другій полови-
ні 30-х років становить майже 162 
тисячі осіб, що на той момент дорів-
нювало чисельності населення міс-
та Миколаїв.

Костянтин БОГУСЛАВСЬКИЙ,
 історик
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24 червня 1934 року Київ став сто-
лицею УРСР, змінивши на бойовому по-
сту Харків. Чому радянська влада вирі-
шила перенести столицю, достеменно 
встановити важко. А от внести ясність в 
те, чому Харків – перша столиця, і чим 
обернувся столичний статус для Києва 
– визнанням чи архітектурним вироком 
– можна спробувати.

Якої України 
перша столиця?

Говорити про перенесення столиці в 
Харків в 1919 році неправильно. І Хар-
ків, і Київ деякий час були столицями, 
але різних «Україн».

До всього, столичний статус в різні 
періоди отримували й інші міста: Львів, 
Тернопіль, Івано-Франківськ, Одеса.

Така ситуація складалася через ве-
лику невизначеність та напружену бо-
ротьбу між представниками різних полі-
тичних сил у період революції та Грома-
дянської війни.

Так, на момент 1917 року підтримка 
більшовиків в Україні складала всього 
лише 0,07% і була досить неоднорідною.

Найбільша кількість прихильників 
більшовиків значилася серед харків’ян, 
а от у Києві активно розвивався націо-
налістичний рух. До того ж, в 1917 році 
була утворена Центральна рада, яка ІІІ 
Універсалом проголосила створення 
УНР з центром у Києві. А трохи згодом, 
у 1918-му, Київ став столицею Україн-
ської держави Павла Скоропадського.

Зрозуміло, що в боротьбі за Київ 
більшовики не мали великої підтрим-
ки: навіть попри те, що вони могли фор-
мально «взяти» місто, розраховувати на 
лояльність серед киян було зась. Тож 
коли в грудні 1919 року Червона армія 
захопила Харків, влада одразу ж виру-
шила саме до Харкова, і столичний ста-
тус місто отримало автоматично, без за-
йвих дискусій.

Про жодне перенесення столиці до 
Харкова мови бути не може, адже до 
того Київ не мав статусу столиці саме 
Української Радянської Республіки, а 
установи та організації в 1919 році не 
переїжджали з Києва.

Тут варто наголосити, що Харків є 

першою столицею саме Радянської 
України.

Неформально столичний статус міс-
то отримало 19 грудня 1919 року, але 
офіційно його вдалося закріпити в Кон-
ституції лише 13 липня 1923 року.

Вже в 1934 році столицю перене-
сли до Києва. Однак тимчасово Харків 
був столицею Радянської України і вдру-
ге – з 16 лютого до 10 березня 1943 
року. Таке рішення було прийнято че-
рез німецько-фашистську окупацію Ки-
єва. Тоді вважалося, що, до визволення, 
функції столиці на себе може перейняти 
Харків. Однак вже в березні 1943 року 
вдруге нацисти захопили Харків, і всі ор-
гани влади були спішно евакуйовані.

Хто «за», хто «проти» 
столичного статусу Києва?

Рішення про те, що Київ має бути 
столицею України, могло бути прийня-
те ще в лютому 1920 року. Тоді точили-
ся розмови довкола того, щоб офіційно 
закріпити столичний статус за історич-
ним центром – Києвом.

Володимир Ленін відреагував на 
цю пропозицію досить негативно, 
адже розумів, що позиції більшови-
ків на Київщині ще досить слабкі. Од-
нак висловив він свою відмову досить 

експресивно і без зайвих уточнень, 
назвавши ідею «нісенітницею». Тоді з 
вождем ніхто сперечатися не став, і до 
ідеї столичного статусу Києва поверну-
лися лише з подачі іншого вождя – Йо-
сифа Сталіна.

18 січня 1934 року на пленумі ЦК 
КП (б)У ідею Сталіна, щодо того, що 
«Правобережжя – це «серцевина Укра-
їни», і перенесення столиці туди спри-
ятиме подальшому розвитку – «націо-
нально-культурного будівництва і біль-
шовицькій українізації», проголосив 
Павло Постишев. Рішення було прийня-
то одностайно.

А 21 січня рішення затвердили й 
на ХІІ з’їзді КП(б)У, вже наступного 
дня – 22 січня новина про перенесен-
ня столиці в Київ з’явилася у газеті 
«Правда». Однак першої шпальти стат-
тя про «переїзд» до Києва удостоїлася 
лише 23 червня 1934 року. А внесен-
ня змін до Конституції відбулося май-
же через рік після історичного голосу-
вання – в січні 1935 року, і тоді вже 
законно і документально Київ став 
столицею УРСР.

Яким був перший день 
у новому статусі?

Об 11 годині 24 червня 1934 року на 
київський вокзал прибули літерні поїзди. 
Цей день оголосили вихідним на Київщині 
і провели масштабні акції у дусі того часу.

Спочатку на площі Червоних геро-
їв Перекопу (сьогодні Софійська площа) 

провели масштабний мітинг, на якому на-
чебто були присутні 4,5 тисячі киян.

Потім відбувся урочистий воєнний па-
рад, а на завершення ввечері на стадіо-
ні «Динамо» було проведено, як не дивно, 
розширене засідання ЦК КП(б)У. Відтоді 
Київ формально став столицею Радян-
ської України.

Як на перенесення столиці відреа-
гували харків’яни точно не відомо, але 
масштабних, чи хоча б помітних, акцій 
протесту не відбувалося. Втрата столич-
ного статусу не викликала обурення, хоча 
сьогодні харків’яни не без гордості під-
креслюють, що їх місто – перша столиця.

Чим обернулася 
столичність для Києва?

Існує багато справедливих думок, що 
Харків багато в чому врятував Київ від 
значних руйнацій та перебудов, мовляв, 
азарт будівельників нового і руйнівників 
старого світу проявився у Харкові чи не 
найбільше.

Однак треба визнати, що статус сто-
лиці приніс Харкову і багато профітів у ви-
гляді, наприклад, першого радянського 
хмарочосу – Будинок державної промис-
ловості (108 метрів).

А коли столицю перенесли до Києва, 
то перебудови треба було починати знову. 
Деякі з них обернулися справжньою тра-
гедією для міста і призвели до непоправ-
них втрат.

Так, задля зведення урядового комп-
лексу вирішили зруйнувати Трьохсвяти-
тельську церкву, яка датувалася 1183 ро-
ком, а зруйнована була в 1935-му. Сьо-
годні на цьому місці знаходиться Мініс-
терство закордонних справ України.

Наміри побудувати Урядовий центр з 
місцем для проведення парадів призвели 
до того, що був знесений Михайлівський 
золотоверхий монастир у 1934 році, під 
загрозу знесення попав і Софійський со-
бор. Разом з тим, на карті міста з’явилися 
нинішні будівлі Кабінету міністрів та Вер-
ховної Ради.

Як не дорого заплатив Київ за свій 
столичний статус, а все ж уявити собі, що 
столицею України може буди якесь інше 
місто доволі складно. Київ повсякчас, 
незалежно від політичних режимів, був 
омріяним і величним містом.

Тетяна НІЖИНСЬКА 
«Великий Київ», 24. 06. 2020.

Ізидора Косач, 
наймолодша сестра 

Лесі Українки
21-го березня 

1888 року народи-
лась красуня-дівчинка 
Ізидора. Прийшла на 
світ у знаковій україн-
ській родині Косачів. 
Залишилася в історії, 
яко українська мемуа-
ристка, діячка культу-
ри, членкиня ОУН, рід-
на сестра Лесі Україн-
ки.

У 1937 році була 
заарештована енкаведистами та кинута до 
концтабору Онєглаг, де поневірялася до кінця 
1939 року. Дивом вижила та повернулася до 
Києва.

Під час війни в окупованому німцями Киє-
ві як дієва підпільниця ОУН потрапила до гес-
тапівської в'язниці. Знову дивом врятувалася! 
А в серпні 1943 року Ізидора Косач-Борисова 
наважується покинути рідний Київ. Протягом 
наступного року вона разом з донькою та ону-
ками перебувала в лемківському містечку Кри-
ниця у Польщі. Звідси виїхала до табору біжен-
ців біля Відня, а згодом перебралися у Авґсбург. 
По втраті чоловіка Ізидорі випало пережити 
ще одну особисту трагедію: 11 листопада 1945 
року тут померла її сестра Ольга Косач-Криви-
нюк.

Перейшовши усі митарства нелегкої долі бі-
женки з рідного краю, у грудні 1949 року Ізи-
дора емігрувала до США, де й прожила наступ-
ні 30 літ. Оселившись із донькою та її родиною 
у містечку Піскатавей, жила скромними випад-
ковими заробітками посудомийниці, вишивала 
для української крамниці у Філадельфії подуш-
ки і серветки. Водночас берегла пам’ять про ро-
динне минуле, плекала надію на друк «Хроноло-
гії життя і творчости Лесі Українки», над якою її 
сестра Ольга працювала майже 10 років. 

До кінця життя Ізидора Косач була актив-
ною в громадському житті, багато подорожува-
ла, читала лекції про своїх відомих родичів і зна-
йомих. Її поважали не лише за приналежність до 
заслуженого перед Україною роду, а й як непе-
ресічну, талановиту людину. На еміграції, вже 
у зрілому віці сповна проявилися її літератур-
ні здібності. Особливе місце у доробку Ізидори 
займають мемуарні нариси про Олену Пчілку і 
Лесю Українку, про близьких до родини визна-
чних людей: М. Лисенка, Л. Старицьку-Черня-
хівську. Великі заслуги авторки й у відтворенні 
правдивої меморіальності київського помеш-
кання на Саксаганського, 97, в якій жили Косачі 
протягом 1900–1909 років. 

У 1952 році на сторінках журналу «Наше 
життя» побачили світ її перші спогади, що мали 
коротку й промовисту назву – «Колодяжне». Че-
рез два роки у цьому ж виданні надруковано ще 
одну працю, тепер уже про полтавський осідок 
родини – «Зелений Гай». До 50-ліття з дня відхо-
ду Лесі Українки Ізидора написала теплі спогади 
про письменницю, показуючи її в колі близьких 
і друзів. Якщо Ользі Косач-Кривинюк найбільш 
притаманна роль літописця родини та епохи, то 
спогади наймолодшої сестри пройняті витонче-
ним відчуттям природи й умілим нюансуванням 
відтінками почуттів. Особливість її таланту ме-
муариста у дуже старанному відтворенні картин 
минулого настільки глибоко і чуттєво, що слова 
набирають здатності оживити здавалося б на-
завжди втрачену реальність.

У 1971 році Ізидора Петрівна заверши-
ла корпус своєї мемуаристики спогадами про 
власне ув’язнення, в яких детально описала ко-
жен етап власного «ходіння муками».

Відійшла у засвіти Ізидора Косач-Борисо-
ва 12 квітня 1980 року. Поховали сестру Лесі 
Українки на знаменитому українському цвинта-
рі Бавнд-Брук у США, де спочиває цвіт нашої на-
ції. Світлій людині – світла пам‘ять.

* * *
Надіслала з Бразилії постійна читачка і ав-

торка нашої газети Маргарита Бжеська-Андра-
де, донька визначного діяча українства,нашого 
земляка-чернігівця Романа Бжеського. 

Примітка пані Маргарити:«Я маю на касеті 
запис інтерв’ю з Ізидорою Косач, де вона роз-
повідає про свою сестру Лесю Українку.»

Харків ніколи не був 
«першою столицею України». 
Що треба знати про цей міф

Будинок державної промисловості у Харкові. 
Джерело: allkharkov.ua

Київ у 1930-х роках. 
Джерело: news.bigmir.net

Керівництво ЦК КП (б) У і члени уряду 
УРСР на київському вокзал. 

Джерело: news.bigmir.net

Будівництво будівлі МЗС, 1937 рік. 
Джерело: retroua.com

Загальний вигляд проекту урядового 
центру УРСР в Києві на місці сучасних 

Михайлівської і Софійської площ. Проект 
В. Рикова, 1935 рік. Джерело: dsnews.ua
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Народився 12 січня 1878 р. в селі 
Жуличах біля Золочева на Львівщи-
ні. В сім’ї сільського священик Ми-
колая – доброго душпастиря та 
зразкового українського па-
тріота і народовця. Мати Марія 
походила з роду Боярських, в 
якому теж було багато свяще-
ників. 

Початкову освіту Василь 
отримав в рідному селі, а 1889 
року його віддали до польської 
гімназії в Золочеві, з якої був 
виключений за сміливу патріотич-
ну промову на могилі шкільного то-
вариша. В цій школі поляки дискримінували 
українців, які відстоювали свою національну 
гідність. В такій ситуації Василь покинув Зо-
лочівську гімназію і переїхав до Львова. Тут 
він протягом трьох років навчається приват-
но і у 1890 р. екстерном склав іспити гімна-
зіяльні. У 1891 Василя помер батько і в його 
житті виступили матеріальні труднощі. Не-
зважаючи на те, Василь поступив на студії 
медичні у Львівський університет і одночасно 
він лекції з української літератури.

Під час студій у нього зростає велике за-
цікавлення до творчої праці. У 1901 р. він ви-
дає друком першу збірку ,»Розсипані перли». 
Вона засвідчила, що в нашу літературу прий-
шов надійний поет. Василь Пачовський, як 
енергійна людина, виступив 19 листопада 
1901 р. на студентському вічі з сильною па-
тріотичною доповіддю на тему захисту укра-
їнської мови. За цей виступ він разом з сво-
їми побратимами виключений з університе-
ту. Він виїхав до Відня і там пощастило йому 
дістатися на Віденський університет і студі-
ювати історію та мистецтво на філософсько-
му факультеті, який успішно закінчив у 1909 
році. 

Повернувшись до Львова, одружився з 
Неонілою Горницькою і обійняв посаду учи-
теля української академічної гімназії у Льво-
ві. Пачовський брав участь у створенні й ді-
яльності літературного угруповання «Молода 
муза», яке видавало літературно-мистецький 
журна, «Світ», що тішився великим читацьким 
зацікавленням. А відтак він видає одну за 
другою свої збірки – «Сон української ночі» 
(1902), «На стоці гір» (1907), драматичні тво-
ри «Сонце Руїни» (1909) «Ладі й Марені - тер-
новий огонь мій…» (1913) та інші.

Перша світова війна внесла свої коректи 
в житті Василя Пачовського. Спочатку він був 
у війську. потім працював у таборах військо-
вополонених українців в Австрії та Німеччині. 
А згодом викладав на курсах українську мову 
та історію. У 1919 р. якийсь час перебував у 
Кам'янці-Подільському, захоплений ідеями С. 
Петлюри, М. Шаповала, В. Темницького, але 
розійшовся з ними в питанні про шляхи по-
будови й характер української державності. 
З 1920 р. В. Пачовський в Ужгороді разом із 
В. Бирчаком редагує часопис «Народ». Пере-
бував протягом десятиліття на посаді вчите-
ля гімназії в м. Ужгороді, а потім у Берегові. 

Згодом з сім`єю оселився в Перемишлі, 
де працював заступником учителя україн-
ською гімназії та був настоятелем Бурси Св. 
Миколая в Перемишлі. Працюючи педагогом, 
Пачовський пильно вивчав історію України, 
написав кілька циклів поетичних творів, по-
ему «Князь Лаборець» та казку «Золотий Гвіз-
док» та інші. На увагу заслуговують подальші 
збірки автора; «Огні месті» (вірші 1923-1927 
рр.), «Розгублені звізди» (1927), «Дзвін слави 
князям» (1930-1933), що так і не були видані. 
Образ України стає провідним, причому ви-
кристалізовуються різні його аспекти від ге-
роїчного до трагічного. Якщо в ліриці Пачов-
ського тема трагедії бездержавності україн-
ської нації розвивалася поступово, то у дра-
матичних творах вона посіла провідне місце, 
починаючи вже з п'єси «Сон української ночі» 
(1903), в якій народна фантастика вигадли-
во переплітається з історичними натяками 
та алюзіями. Ідейне спрямування, започатко-
ване «Сном української ночі», розвивається 
у подальших п'єсах, серед яких найважливі-
шими є драма «Сонце руїни» (1908-1909 рр.) 
та «містичний епос» «Золоті Ворота...» (Лиши-
лася незавершеною.) У першій з них висвіт-

люється період Руїни (1663-1687 рр.). 
Драма була сповнена тривожними 

видіннями, вона наче віщувала 
наближення вселенської ката-
строфи. Це передчуття ще біль-
ше посилюється у п'єсі «Сфінкс 
Європи», написання якої збіга-
ється з початком першої світо-
вої війни. Потім були ще п'єси 
«Роман Великий» (1918) та 
«Гетьман Мазепа» (1933). 

Ідеї, які письменник зма-
льовує у поезії, драматичних 

творах, знайшли свій найповні-
ший вияв у тому, що він називає «міс-

тичним епосом», – «Золоті Ворота». Над цим 
твором В. Пачовський працював протягом 
двох останніх десятиліть свого життя. За за-
думом автора, поема мала складатися з 
трьох частин: «Пекло України», «Чистилище 
України» та «Небо України». Ці назви свід-
чать, що В. Пачовський узяв за зразок «Бо-
жественну комедію» Данте. Автор завершив 
перші дві частини, третя збереглася тільки в 
нотатках. Історичне тло «Золотих Воріт» - по-
дії в Україні 1917-1922 рр., тобто визвольні 
змагання.

Письменник болісно переживає, що по-
вторилася шістсотрічна наша трагічна істо-
рія. Тому такі образи, як Марко Проклятий 
– центральний персонаж поеми, Святослав 
Хоробрий, що уособлює державотворче на-
чало. Також тут діють Роксолана, Мазепа, 
Шевченко, Гоголь, Драгоманов, Махно, Хви-
льовий, Шептицький та інші знані особис-
тості. 

Згадаймо ще поему Пачовського «Укра-
їнці як нація» (1907), «Історію Підкарпатської 
Русі» (1921). Він також зробив перший пере-
клад сучасною українською літературною 
мовою «Повісті временних літ» Нестора літо-
писця. 

Пачовський ставив собі за мету виховати 
новий тип українця-державника, рисами яко-
го були б передусім національна гордість і са-
мопошана. У своїй праці, що вийшла друком 
у Нью-Йорку. він писав: «Чому нам не бути 
гордими за себе, за своїх героїв, за свою ми-
нувшину, коли вона така велична і сяє всіма 
світлотінями різних характерів і стремлінь?! 
Чому нам оглядатися довкола себе, що за 
нас скаже той або сей, і стосуватися до його 
ласки? Вдивімся в себе, побачмо себе, спіз-
наймо своє «я», високе з природи, перебудуй-
мо себе, перекуймо себе, перекуймо сльоза-
ву тугу на крицеву енергію - а тоді до нас сто-
суватися будуть і прийдуть до нас учитись, бо 
в нашій душі є велике творче джерело духа, 
за яке ми повинні й можемо бути горді!» 

У своєму історіософічному творі «Світо-
ва місія України», що з'явився у Перемисько-
му видавництві «Краса і Сила» в Перемишлі 
1933 року, Пачовський писав таким проро-
чим тоном: «Амінь, амінь говорю вам, що во-
скресення прийде. Білим світом високих зір 
сходить на нашу націю дух Володимира Вели-
кого й каже моїми устами сумним в Україні: 
солодко й почесно є для Рідного Краю вмер-
ти, але солодше й почесніше й для Рідного 
Краю жити в часі його воскресення й серед 
бурі й натиску життя його переперти!»

Після вересня 1939 р. Василь Пачов-
ський працював викладачем Львівського 
університету. 5 квітня 1942 р. цей талано-
витий український поет, історіософ і мисли-
тель, доктор філософії нагло на 64 році жит-
тя помер. Похований з почестями на Лича-
ківському кладовищі. Дружина залишилася 
з дітьми, а за рік по смерті чоловіка виїхала 
за кордон. 

Заходами родини Пачовських було вида-
но в Нью-Йорку 1984 р. з передмовою О. Тар-
навського двотомник, до якого ввійшла май-
же вся його лірична поезія, багато творів з 
архіву письменника з'явилося друком упер-
ше. Дуже прикро, що Василь Пачовський за-
гально призабутий, хоча він 40 років пра-
цював для літератури і створив близько 30 
творів, а всі його писання налічують півсотні 
назв, більшість з яких так і не було видано.

 Ярослав СТЕХ,
журналіст, історик

Торонто, Канада

Василь Пачовський, 
поет, драматург 

2 серпня 
1933 — відкрито Біломор-

сько-Балтійський канал ім. 
Сталіна, що поєднав Біле море 
з Онезьким озером. Довжина 
каналу — 227 км. На будівни-
цтві каналу постійно працюва-
ли 100 тисяч ув’язнених, пере-
важно селян-одноосібників. 
Смертність сягала 700 людей 
щодня.

1934 — після смерті рейх-
спрезидента Пауля Гінден-
бурга Адольф Гітлер оголо-
шений фюрером Німеччини, 
об’єднавши посади президен-
та і рейхсканцлера.

3 серпня 
Народився: 1819— Григо-

рій Ґалаґан, український і ро-
сійський громадський діяч, 
меценат, великий поміщик на 
Полтавщині й Чернігівщині. За 
його ініціативою відкрито ко-
легію в Києві, гімназії і багато 
народних шкіл.

1914 — перші судна про-
йшли через Панамський ка-
нал.

1987 — помер Іван Ми-
колайчук, український актор, 
сценарист, режиссер.

4 серпня 
1687 — гетьманом Украї-

ни обрано Івана Мазепу. 
1878 — народився Антін 

Крушельницький, український 
письменник, літературний 
критик і літературознавець, 
громадський діяч, педагог, мі-
ністр освіти УНР (1919). Репре-
сований НКВС і розстріляний.

5 серпня 
1886 — у США вийшла 

перша газета українською мо-
вою «Америка».

Народилися: 1844 — Ілля 
Рєпін, російський художник-
передвижник українського 
походження, уродженець Чу-
гуєва на Харківщині; 1850 
— Гі де Мопассан, фран-
цузький письменник; 1866 
— Володимир Леонтович, 
український громадсько-по-
літичний діяч, письменник і 
меценат, правник. Один із 
видавців (разом із В. Сими-
ренком та Є. Чикаленком) 
першої щоденної української 
газети «Громадська думка», 
згодом — «Рада». У 1917 р. 
— один із засновників Цен-
тральної Ради, в період геть-
манату — міністр земельних 
справ; 1899 — Борис Анто-
ненко-Давидович, україн-
ський письменник, перекла-
дач, лiтературний критик, 

мовознавець, довголiтнiй 
в’язень радянських таборiв; 
1930 — Ніл Армстронг, аме-
риканський астронавт, який 
першим із людей ступив на 
поверхню Місяця.

1962 — знайдена мерт-
вою Мерилін Монро (Норма 
Джин Бейкер), американська 
акторка, співачка.

6 серпня 
1945 — перше в історії 

ядерне бомбардування: аме-
риканський літак скинув атом-
ну бомбу на японське місто 
Хіросіму. За різними даними, 
загинуло від 140 до 240 ти-
сяч людей, але точну кількість 
жертв бомбардування підра-
хувати складно, оскільки під 
дією радіації внаслідок різ-
них хвороб люди помирали ще 
протягом тривалого часу.

7 серпня
Народилися: 1819 — Пан-

телеймон Куліш, український 
письменник; 1880 — Володи-
мир Винниченко, український 
письменник та державний 
діяч.

8 серпня
Народився: 1834 — Осип-

Юрій Федькович, український 
письменник.

Померли: 1949 — Іван Під-
дубний, український борець, 
чемпіон світу; 1991 — Іван Ко-
жедуб, військовий льотчик.

9 серпня
1803 — перша демонстра-

ція пароплава, винайденого 
Робертом Фултоном.

1945 — США скинули 
ядерну бомбу на японське міс-
то Нагасакі. Постраждало пів-
мільйона людей.

10 серпня
Померла: 1907 — Марко 

Вовчок, українська письмен-
ниця.

11 серпня
1906 — в Англії Юджин 

Ласт запатентував звукове 
кіно.

12 серпня
Померли: 1848 — Джордж 

Стівенсон, англійський ін-
женер, винахідник парово-
за і залізниці; 1900 — Віль-
гельм Стейніц, австро-амери-
канський шахіст, перший офі-
ційний чемпіон світу (1886 
– 1894); 1953 — Євген Патон, 
український академік, засно-
вник Інституту електрозварю-
вання.

13 серпня
Померли:1946 — Герберт 

Уеллс, англійський письмен-

ник; 1956 — Якуб Колас, біло-
руський письменнимк. 

14 серпня
1385 — укладено Крев-

ську унію — угоду між Коро-
лівством Польським і Великим 
князівством Литовським, що 
передбачала об’єднання цих 
країн у єдину державу Річ По-
сполиту.

1775 — Катерина ІІ вида-
ла царський маніфест, який 
офіційно ліквідував запорізь-
ке козацтво.

1947 — Пакистан та Індія 
здобули незалежність від Ве-
ликої Британії.

1980 — на Ленінській вер-
фі у Гданську (Польща) під про-
водом Леха Валенси 17000 
робітників почали страйк, 
яким розпочалася 9-річна бо-
ротьба за демократизацію 
Польщі і поваленню комуніс-
тичного ладу.

Померли: 1956 — Бер-
тольт Брехт, німецький пись-
менник, драматург; 2004 — 
Чеслав Мілош, польський і 
американський поет, лауреат 
Нобелівської премії (1980).

15 серпня
Народилися: 1769 — На-

полеон Бонапарт, імпера-
тор Франції; 1771 — Вальтер 
Скотт, шотландський пись-
менник; 1939 — Володимир 
Дрозд, український письмен-
ник.

16 серпня
1820 — у Ніжині коштом 

князя Олександра Безбородь-
ка відкрито гімназію вищих 
наук (нині — Ніжинський уні-
верситет імені М. Гоголя).

Народився: 1934 — П’єр 
Рішар, французький актор те-
атру і кіно, режисер.

Померла: 1949 — Марга-
рет Мітчелл, американська 
письменниця, авторка знаме-
нитого роману «Звіяні вітром». 

17 серпня
1982 — створено перший 

компакт-диск.
Народився: 1942 — Мус-

лім Магомаєв, радянський спі-
вак.

18 серпня
Народився: 1836 — Олек-

сандр Кониський, український 
письменник, публіцист.

Померли: 1227 — Чингіс-
хан, полководець, засновник 
Монгольської імперії; 1850 — 
Оноре де Бальзак, французь-
кий письменник; 1997 — Ма-
рія Приймаченко, українська 
художниця.

 Першим букварем, виданим в Україні, 
був «Буквар» («Азбука»), надрукований у 1574 р. 
у Львові першодрукарем Іваном Федоровим. 
Книжка складалася з абетки, складів, зраз-
ків відмінювання і короткої читанки. До нас 
дійшов лише один примірник, який знайдено в 
Римі 1927 р. Зберігається в бібліотеці Гарвард-
ського університету (США). Факсимільне видан-
ня було здійснено в Києві 1964 та 1974 рр.

 Найстарішим навчальним закладом 
Східної Європи вважається Києво-Могилян-
ська академія (1615 р.).

 Перший рамковий вулик винайдено 
в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем з 
Чернігівщини. Україна в останні роки впев-
нено зберігає місце в трійці світових лідерів 
з виробництва меду.

 Перша гасова лампа винайдена 
у Львові працівниками аптеки «Під золо-
тою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном 
Зехом у 1853 р.Згодом гасова лампа була 
представлена на міжнародній виставці в 
Мюнхені, винахід був відзначений там спе-
ціальною грамотою.

Календар 
всесвітньої історії

Цікаві факти
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Сергій ПАВЛЕНКО: З архіву написаного

У 1863 р. у Білорусії та 
Литві відбулося повстання 
за незалежність, люто при-
душене імперською владою.

Воно почалося у січні 
1863 р. і було жорстоко роз-
громлене російськими вій-
ськами восени того ж року. 
З 4500 повстанців 128 були 
покарані на смерть, а інші 
відправлені на каторгу в Си-
бір. Ще близько 13 тисяч лю-
дей влада переселила пода-
лі від Білорусії.

Один з головних ватаж-
ків повстанців Кастусь Кали-
новський, який видав першу 
білоруську газету «Мужицька 
правда» білоруською мовою, 
був страчений в у Вільно.

… Здавалося б, по-
встання 1863 р. не має ні-
якого відношення до Украї-
ни. Адже білоруси переслі-
дували свою мету, прагнули 
здобути свободу самостій-
но. Однак на Чернігівщині, 
виявляється, є люди, життя 
яких тісно пов’язане з подія-
ми 145-річної давнини. А річ 
у тім, що у Менському пові-
ті після вищезгаданих подій 
з’явилося … татарські хуто-
ри. Ще за правління Вітовта 
у Білорусії оселилися кілька 
тисяч ординців, які попроси-
лися до нього на службу, бо 
мали проблеми зі своїми од-
новірцями. Вони впродовж 
століть зберігали родові 
традиції, звичаї. На новій 
батьківщині поселенці – ко-
лишні кочівники добре гос-
подарювали. Багато з них 
стали шляхтичами. Татарські 
білоруси теж хотіли кращого 
життя, а тому підтримали по-
встанців. Ось так кільканад-

цять репресованих татар-
ських родин опинилися на 
Чернігівщині та заснували 
хутори.

Про це б сьогодні ніхто 
вже й не знав, якби свяще-
ник з Чернігова Євген Орда 

не зацікавився своїм родо-
водом, нетиповим україн-
ським прізвищем. Воно, оче-
видно, на його думку, озна-
чає належність до прибічни-
ків Орди-хана.

– У метричній книзі, 
– розповів він, – я знай-
шов такий запис про мого 
прапрадіда-предка «Козак 
православный из татарцев».

Коли священик «копнув» 
глибше, то знайшов навіть 
свій шляхетський герб. У ХVІІ 
– ХVІІІ століттях його пред-
ки були білоруськими шлях-
тичами. До речі, класик бі-
лоруської літератури Фран-
циск Богушевич, можливо, 
не став би класиком, якби 

за участь у повстанні 1863 
р. його не заслали у Ніжин, 
де він закінчив знаменитий 
Ніжинський юридичний лі-
цей.

– На хуторах посели-
лися родини Орд, Каранда-

ків, Малаїв, Василевичів, – 
далі оповідає протоієрей. – 
У мого діда Григорія, напри-
клад, було 14 сестер і один 
брат. За радянської влади 
хуторян зігнали в один на-
селений пункт - село Лугове. 
Туди з’їхалися багато інших 
приїжджих, і скоро татар-
ська кров дуже змішалася.

… Нині у невеличкому 
селі Лугове проживають пе-
реважно пенсіонери. Коли 
запитую про татар, на мене 
здивовано дивляться.

– Да які тут татари? – ди-
вуються. – Тута усі свої…

Але розбалакуємося, і 
люди пригадують татарські 
прізвища.

– А он Орда іде! - кажуть.
Знайомимося з Ніною 

Іванівною.
Вона нічого не знає про 

своє татарське походження.
– А які прізвища були у 

вашому роду? - запитую.
– Маму звали Татарчук 

(!) Ганна Григорівна. Батька 
– Орда Іван Тимофійович.

– Вони були чорняві?
– От дід Григорій Григо-

рович був тьомний такий…
Дізнаємося від неї про 

ще одну Орду, Ольгу Григо-
рівну. Для неї наша оповідь 
про татарські корені – теж 
дивина.

– Жили, як усі люди, – 
оповідає. – Батько молився 
богу, і нас, малих дітей, при-
вчав. Ніхто мені не розказу-
вав, що наші предки звідкі-
лясь приїхали…

Де Татарчуки? Одні по-
вмирали, а діти роз’їхалися. 
Карандаки переселилися у 
Крим. Багато Орд тепер живе 
у Чернігові, Березні та інших 
містах. Перші переселенці на 
Менщину не дуже хвалилися 
онукам тим, чим викликаний 
був їх переїзд з Білорусії. Як 
і в радянські часи люди не 
афішували, що багато з них 
були на примусових роботах 
в Німеччині, так і тодішні гос-
подарі, мабуть, приховува-
ли від дітей, за що їх покара-
ла імперська влада. Тож на-
щадки білоруських повстан-
ців вже нічого не знали про 
славне минуле своїх праді-
дів, які прагнули волі, кращо-
го життя.

Менський район
(«Голос України»,

листопад 2008 р.)

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, журналіст, історик, редактор історико-краєзнавчого журналу 
«Сіверянський літопис», автор чи не найбільшої в Україні кількості книг про гетьмана Івана Мазепу і його добу.

Сергій Павленко чимало років працював кореспондентом парламентської газети «Голос України» по нашій облас-
ті, де опублікував багато цікавих матеріалів про Чернігівщину. Два з них і пропонуємо читачам. 

На третій день війни 19-річному 
Миколі Шакуну наснився сон, ніби він 
чекає поблизу колій проходу потяга. І 
ось він помітив, як з другого боку заліз-
ничного насипу до нього наближається 
Адольф Гітлер. Він був у всьому чорно-
му, зі свастикою. Над верхньою губою 
– обрізані куці вусики. Хлопець не сум-
нівався, що це німецький фюрер, бо ба-
чив не раз його зображення у газетах. 
Не розгубився і навів на нього гвинтів-
ку та суворо запитав:

– Гітлер, коли кінчиться війна?
– Восьмого травня, – відповів той.
Микола Шакун відразу прокинув-

ся, і потім багатьом друзям розповідав 
про те, що наснилося. Та війна не за-
кінчувалася ні в 1942-му, ні в 1943-му 
році… З нього підсміювалися.

Чернігівець, який тоді працював 
слюсарем-механіком на Донбасі, за-
писався у 1941 році добровольцем на 
фронт. Однак замість маршу на пере-
дову повезли на Далекий Схід, у шко-
лу молодших командирів. Лише у 1943 
році хлопці зраділи: нарешті їх кудись 
передислоковують. Усім хотілося по-
швидше потрапити у бій, проявити сво-
їх набуті здібності. Зрештою молодших 
командирів-сержантів одного дня ви-
строїли на плацу і запитали:

– Хто хоче учитися в піхотному учи-
лищі?

Ніхто не вийшов! Усі сподівалися на 
відправлення на фронт! Але «відмовни-
ків» зарахували до військового закла-
ду. Лише у вересні 1944 року випускни-
ки піхотного училища вирушили за на-

правленням у Східну Пруссію.
– Я прийняв взвод на передо-

вій уночі, – розповів ветеран. – 
Зв’язківець попередив мене, щоб я був 
обережний, бо на передову призвали 
не завжди надійних людей…

Через пару днів, йдучи вночі без 
зброї у штаб, М.Шакун помітив підозрі-
лу постать у розташуванні батальйону. 
Побачивши, що невідомий ліг на зем-
лю, намагався приготувати зброю, ки-
нувся на нього. Як з’ясувалося, це був 
німець-розвідник. Він пручався, нама-
гався вхопити чернігівця за горло. Ми-
кола крикнув: «Хлопці! Сюди!» Усі разом 
зв’язали нічного гостя. Через кілька дні 
в ще одна пригода. Взвод М.Шакуна 
взяв у полон 42 фашисти!

На передовій під час наступу піхо-
ті найважче. Комбат увечері 18 лютого 
визначив місце наступу взводу на від-
критій місцевості. Попереду були око-
пи гітлерівців. Їх було треба взяти. Ми-
кола Шакун скомандував: «Вперед, за 
мною!»

– Але ми багато і не пробігли і за-
лягли, бо сильний був вогонь , – згадав 
фронтовик. – Я дуже влучно стріляв. 
Тому, лежачи на землі, влучив у двох 
гітлерівців, які намагалися по нас стрі-
ляти. На жаль, невдовзі снайпер поці-
лив і мені у руку, плече, ногу. Команду-
вання дало наказ відступити. Та я не 
міг пересуватися з бійцями. За мною 
приповзли лише вночі. Так я опинився 
у госпіталі.

Сон чернігівця на великий його по-
див таки збувся. 8 травня був підписа-

ний акт про капітуляцію Німеччини.
…Микола Іванович живе багато де-

сятиліть у Березні. Працював на відпо-
відальних посадах у торгівлі, економіс-
том у місцевому радгоспі. Ветеран має 
5 дітей, 12 онуків, 13 правнуків. Його 
сьогодні непокоїть їхнє мирне життя-
буття через загарбницьку політику Пу-
тіна:

– Я з ним щодня розмовляю мовою 
жестів. Це ж треба, щоб онуки моїх то-
варишів, з якими ми були на війні, те-
пер погрожують українцям зброєю на 
кордоні!

Хоч ветерану не наснився проро-
чий сон про Путіна, він все ж таки ві-
рить у перемогу України.

смт Березна
Менський район
Травень 2014 р.

Фото автора.

Примітка. Микола Іванович Шакун 
помер 25 лютого 2015 року

Календар серпня
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. 

Короленка видала щорічний календар «Знаменні і пам’ятні дати 
Чернігівської області» — на 2020 рік. Друкуємо серпневу части-
ну календаря.

1 – 100 років тому (1920) у Чернігові розпочала діяльність швей-
на фабрика.

4 – 1960 р на основі приватної колекції шкільного вчителя М. Г. 
Яременка засновано Бахмацький історичний музей. З 2005 року має 
статус районного.

9 – у с. Монастирище Ічнянського р-ну народився Пармен Пе-
трович (Забелло) (1830–1917) – український скульптор, акаде-
мік Імператорської Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Автор 
пам’ятника М. Гоголю у Ніжині. Помер у Лозанні (Швейцарія).

У с. Никонівка Срібнянського р-ну народився Михайло Євдоки-
мович Івченко (1890–1939) – український письменник. Потрапив до 
числа підсудних по сфальсифікованому процесу СВУ, але вирок йому 
винесли умовний. Реабілітований посмертно. 

У с. Журавка Варвинського р-ну народився Юрій Георгійович Во-
роний (1895–1961) – видатний хірург, доктор медичних наук, профе-
сор Київського медичного інституту. Перший у світі здійснив опера-
цію по пересадці нирки людині. Похований на Байковому кладовищі 
у Києві.

10 – у с. Бондарі Козелецького р-ну народився Анатолій Іванович 
Крупко (1945–2005) – український поет, член НСПУ, лауреат премії 
імені М. Коцюбинського. Жив у с. Бірки Козелецького р-ну.

13 – 1895 р. Чернігівська міська дума ухвалила рішення переда-
ти кам’яний будинок у середмісті для Чернігівської громадської біблі-
отеки і губернської архівної комісії.

16 – на Вінниччині народився Яків Абрамович Ройтберг (1925–
2007) – математик, доктор фізико-математичних наук, професор. З 
1962 року працював у ЧДПІ імені Т. Г. Шевченка. Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки. Член Американського науко-
вого товариства та німецького Товариства прикладної математики і 
механіки. З 2000 р. проживав у Німеччині.

20 – народився Анатолій Федорович Гайдай (1930–2014) – 
скульптор, художник-пейзажист та графік. Народився у с. Линовиця 
Прилуцького р-ну. Працював у Прилуках. 

24 – народився Віталій Васильович Волкогон (1955) – мікробіо-
лог, член-кореспондент НААН, професора, доктор сільськогосподар-
ських наук, директор Інституту сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН в Чернігові. Народився в с. 
Успенка Буринського району Сумської області.

Вийшов друком цьогоріч-
ний № 3 (загалом № 153) іс-
торико-краєзнавчого журна-
лу «Сіверянський літопис», що 
вже 25 років виходить у Чер-
нігові. Беззмінний редактор 
журналу – відомий чернігів-
ський історик, журналіст Сер-
гій Павленко. Номер мож-
на читати на на сайті журналу: 
www.siver-litopis.cn.ua

Ось зміст цього номера по 
рубриках. 

У глиб віків
Половинська В. Епоха Ярос-

лава Мудрого: дискусійні питан-
ня та спроба знайти відповіді у 
скандинавських джерелах.

Історія міст і сіл
Солдатова К. Історико-де-

мографічна характеристика 
парафіян церкви Покрови пре-
святої Богородиці міста Бату-
рина (за сповідними розписами 
1757 року).

Церковна старовина
Шуміло В. Єпископ Глухів-

ський та Ніжинський Дамаскін 
(Цедрик) як один із головних 
ідеологів ІПЦ в Україні.

Мовою документів
о. Мицик Ю., Тарасенко І. З 

нових документів до історії Сі-
верщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (части-
на 19).

Інструкція В. Іскрицькому, 
королівському секретареві, по-
сланцю короля Яна ІІІ Собесь-
кого, до козаків Лівобережної 
Гетьманщини 1682, липня 29 
(?). – Яворів (переклав з поль-
скої о. Ю. Мицик).

Пилипенко О. Документи з 
особового фонду Андрія Жука 
(частина 2).

Розвідки
Орленко О., Салтан Н., Сал-

тан О. «Вивчаючи політичну кар-
ту частин світу, треба ясно уяв-
ляти, хто з ким і проти кого». На-
вчальні програми з географії 
народних шкіл Харкова часів 

німецької окупації, 1941–1943 
рр. 

Дробязко Н. Нагороди Гри-
горія Орлика у фондовій колек-
ції Національного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Рига Д. Навчально-вихов-
ний простір Чернігова 1920–
30-х років та зміни гімназійно-
освітньої парадигми в суспіль-
стві.

Всесвітня історія
Гулак І. Теоретичні аспек-

ти податкової системи в Росій-
ській імперії.

Філологічні студії
Чапля О. Риторична стра-

тегія «Слова про Закон і Благо-
дать» митрополита Іларіона.

Бомко Л. Страсті Христо-
ві у проповідях Йоаникія Ґа-
лятовського та Лазаря Бара-
новича.

Ювілеї
Ольховик Л. Історія Черні-

гівського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Ушинського в 
особах очільників (до 80-річчя з 
нагоди його заснування).

Народознавчі нотатки
Гринь М. Літопис села Ко-

бижчі та його околиць у мікро-
топонімах.

Рецензії. Огляди. Анотації
Шуляк С. Беценко Т. П. Ро-

мен (гіпотези про походжен-
ня назви міста Ромни Сумської 
області та мікротопонімії посе-
лення). Суми: Мрія-1, 2020.

Гордієнко Д. І на камін-
ні ростуть дерева (Маврін О. 
О. Неочікувані здобутки втра-
ченого часу: теорія і методи-
ка археографії в УРСР (40-ві – 
80-ті роки ХХ ст.). Монографія. 
НАН України, Археографічна 
комісія, Інститут української 
археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського. К., 
2018.

Гітлер сказав Миколі Шакуну, 
коли закінчиться війна

Татарські хутори «самостійників» 

У жилах мешканців Лугового Ніни Іванівни (зліва) 
та Ольги Григорівни тече кров білоруських татар. 

Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис» 
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Батурин — гетьманська столиця

Ім’я Василя Леонтійовича Кочу-
бея (1640-1708 рр.) добре відоме не 
лише історикам. З ним, передусім, 
пов’язують події, що розгорталися 
навколо приватного життя гетьмана 
Івана Мазепи. В історію він увійшов 

як один із лідерів опозиції, як той, 
хто писав на діючого гетьмана до-
носи російському цареві, за що і був 
страчений 14 липня 1708 р. 

Майже всі дослідники звертали 
увагу на період його життя, коли він 
посідав високі державні уряди гене-
рального писаря (1687-1700) та ге-
нерального судді (1700-1708). Все, 
що стосувалося більш ранніх часів 
його служби, залишалося поза ува-
гою, оскільки документальних дже-
рел того періоду збереглось мало. 
Але чим же займався Василь Леон-
тійович до 1687 року? Адже посаду 
генерального писаря чи генераль-
ного судді Війська Запорізького не 
міг зайняти аби хто. 

За В. Л. Модзалевським, жит-
тєвий шлях В.Л. Кочубея складався 
так: він був військовим канцелярис-
том у гетьманів І. Брюховецького і П. 
Дорошенка, посланцем П. Дорошен-
ка до Туреччини (1675 р.), посланцем 
архієпископа Лазаря Барановича до 
Москви (1676 р.), військовим канце-
ляристом (1679 р.), а потім регентом 
(керівником) Генеральної військової 
канцелярії (1681 р.) при І. Самойло-

вичу, також виконував дипломатичні 
функції у його відносинах з москов-
ськими царями. 

Зі сказаного бачимо, що довгий 
період В. Кочубей співпрацював 
саме з гетьманом І. Самойловичем. 
Перша їх зустріч відбулася 2 верес-
ня 1675 р. Сам гетьман так описував 
обставини цієї події в листі до царя 
Олексія Михайловича від 21 верес-
ня того ж року: «в нынешних днях 
пришел ко мне с той стороны Дне-
пра бывший канцелярист Дорошен-
ка, который от него к салтану тур-
скому и его советникам был послан. 
Когда из Адрианополя, июля 25 дня, 
его отпустили, приехал к Умани, там 
челядник листы, писанные к Доро-
шенку от салтана, покрал, не ведо-
мо куда ушел, он не имея с чем к До-
рошенку появиться, минув Чигирин, 
прямо на сю сторону пошел, и при-
шедши ко мне в расспросе сказал, 
что ведал». 

Свідчення В. Кочубея виявилися 
цінними для І. Самойловича. Вико-
риставши їх, гетьману вдалося дійти 
взаємної згоди зі своїм опонентом – 
гетьманом Правобережжя П. Доро-

шенком і вже 11 листопада 1676 р. 
І. Самойлович став «гетьманом обох 
берегів» Дніпра, об’єднавши Україну 
під єдиною булавою. 

Розуміючи необхідність подаль-
шої співпраці з В. Кочубеєм, гетьман 
пропонує йому службу в Генераль-
ній канцелярії. Фактом, який засвід-
чує це, є виписка з прибутково-ви-
даткових книг 1678 р. За наказом 
І. Самойловича від 27 липня 1678 
р., була проведена ревізія «оренд-
них» сум Гетьманщини. Її реалізову-
вали «войсковый канцелярист» В. Л. 
Кочубей та військовий товариш Глу-
хівської сотні Яков Дем’янович. Під-
рахунок всіх витрат був здійснений 
до 28 жовтня того ж року і 10 листо-
пада доставлений в Москву. Акт цієї 
ревізії підписали сам гетьман та вся 
генеральна старшина й полковни-
ки. Архівіст та історик Віктор Рома-
новський, який особисто працював 
з цим джерелом, вказує, що доку-
мент написаний українським скоро-
писом, дуже добре, аркуші зшиті в 
«тетрадь». Зберігся документ погано 
і в деяких місцях зотлів, але сумнівів 
в автентичності нема жодних. 

Те, що В. Кочубей був допущений 
до важливих паперів, пов’язаних з 
державним скарбом, й іменує себе 
військовим канцеляристом вже в 
1678 р., свідчить про певну часову 
похибку в дослідженні В. Л. Модза-
левського, але однозначно свідчить 
про довіру до нього з боку гетьмана 
І. Самойловича. Тому не дивно, що 
невдовзі Василь Леонтійович отри-
мує кар’єрний зріст і очолює Гене-
ральну військову канцелярію.

Пам’ять про Василя Леонтійо-
вича – це не лише історія доносу, в 
першу чергу – це історія людини. Він 
вартий уваги хоча б тому, що є при-
кладом старанної і наполегливої 
праці. Василю Леонтійовичу вдало-
ся досягти значних вершин: він отри-
мав прихильність 4-х гетьманів, за-
ймав важливі державні посади, був 
впливовою особистістю серед ко-
зацької старшини, збагачував цін-
ними реліквіями духовні фундації, 
піклувався про чисельну родину та 
з особливою увагою розвивав свій 
маєток в Батурині.

Алла БАТЮК

Свої найамбітніші плани щодо 
нового будівництва гетьман Ки-
рило Розумовський втілював у 
Батурині. В столиці гетьманської 
держави архітектори Венеро-
ні та Бертоліатті, працювали на 
замовлення гетьмана Розумов-
ського. 

Щодо біографічних даних цих 
архітекторів, на сьогодні зали-
шилися поодинокі факти, які нам 
вдається дізнатися з праць відо-
мих мистецтвознавців та архі-
текторів А. Грабаря та Ф. Горнос-
таєва. У своїх публікаціях вони 
зазначають, що Йосиф Венероні 
був декоратором та походив з Мі-
лана, а Францискус Бертоліатті – 
архітектор, родом з Лугано.

Час приїзду зодчих до геть-
манської резиденції засвідчує 
лист гетьмана, датований 1757 
р., в якому він зазначає: «Я весь-
ма радуюсь о приезде двух ита-
льянских архитекторов Венеро-
ни и Бартолиатти. Я желаю из 
них одного... Я ему дам 800 р. на 
год хотя кажется сие для украин-
ской дешевизны в житие и мно-
го, а притом и стол мой когда я 
в Глухове живу или он при мне 
будет. К его услугам всегда». Як 
зазначав Отто фон Гун у книзі 
«Поверхостные замечания по до-
роге от Москвы в Малороссию к 
осени 1805 года», ці архітектори 
завжди працювали разом, а сам 
гетьман Кирило Розумовський 
називав їх «inseparables» – не-
розлучні. 

Зодчі стали на службу до геть-
мана відповідно до договору, 
який був укладений терміном на 5 
років та містив низку вимог. Так, 
гетьман мав забезпечити архі-
текторів житлом, виплачувати їм 
щорічно по 450 руб. на рік. Окрім 
своїх безпосередніх обов’язків, 
архітектори мали навчати ще 
двох учнів архітектурі. Крім того, 
у їх обов’язки мало входити: «со-
чинять планы, рисунки, профили 
и протчее, что для строения до-
мов, церквей, монастырей, ба-
шень, ограды, мельницы, мосты и 
протчее, что к строению принад-
лежать будет». 

З листа гетьмана від 23 бе-

резня 1760 р. дізнаємося, що Ве-
нероні та Бертоліатті пропрацю-
вали в Батурині 2 роки та 9 мі-
сяців: «Бывшие в службе моей 
архитекторы тепер отпущены». 
Який обсяг робіт був ними вико-
наний, не відомо. Проте з листа 
Кирила Розумовського до Гри-
горія Теплова стає зрозумілим, 
що архітектори не виконали по-
бажань гетьмана, тож він був 
вкрай незадоволений їх робо-
тою: «Люди, которые сделали мне 
два бесполезных и смешных про-
екта для моего дома в Батури-
не». Венероні та Бертоліатті аргу-
ментували це тим, що вони зви-
кли працювати лише з кам’яними 
будовами. 

З листа гетьмана, в якому він 
надає характеристику діяльності 
архітекторів у Батурині, ми може-
мо припустити, що ці зодчі мали 
займатися будівництвом геть-
манського будинку або ж його 
перебудовою. Підтвердження 
цьому ми знаходимо у листі геть-
мана: «расположение комнат и 
удобства, оставленные на усмо-
трение Теплова, не вызывают на-
реканий, однако деревянная кон-
струкция, прочность каменного 
фундамента, расположение окон, 
их пропорция содержат грубей-
шие ошибки». Крім того, такі при-
пущення підтверджуються пра-

цею П. Нечипоренка, який гово-
рить, що у 1757 р., з батуринської 
цегельні було видано 242990 
штук цегли на «новостроящийся 
гетманский дом». Також у листі до 
М. Воронцова в 1757 р. гетьман 
пише: «Принужден нынешнего 
лета зачать каменный дом в Ба-
турине». 

Спираючись на лист гетьма-
на від 23 березня 1760 р., де 
згадується «здание деревянных 
ворот в его основании», мо-
жемо припустити, що ці архі-
тектори могли працювати над 
дерев'яним парканом навколо 
гетьманської садиби. Цьому ми 
можемо знайти підтвердження 
у праці дослідника Нечипорен-
ка, який надає інформацію, що у 
1757-1758 рр. гетьманський слу-
житель І. Гіршбергер піклується 
про постачання до гетьманської 
столиці деревини для потреб 
паркану навколо гетьманської 
садиби.

Питання, що стосуються відбу-
дови Батурина часів Кирила Ро-
зумовського, зокрема діяльність 
архітекторів, які працювали над 
розбудовою гетьманської столи-
ці, сьогодні містять дуже скупі ві-
домості, тому ця тема потребує 
подальших досліджень.

Юлія ФУРСОВА

В період Національно-визволь-
ної війни українського народу під 
проводом Богдана Хмельницько-
го (1648-1654 рр.) були ліквідова-
ні органи державної влади Речі По-
сполитої. Було запроваджене ко-
зацьке судочинство, але давній суд 
громади, який сформувався і діяв 
на українських землях задовго до 
утворення Гетьманщини, продо-
вжував функціонувати і далі. Його 
назва – копний суд. Він був єдиним 
судовим органом, який не мав ста-
нового характеру: в його засідан-
нях брали участь усі суспільні групи 
– від посполитих до шляхти та пред-
ставників уряду. Єдиною вимогою 
була належність всіх учасників про-
цесу до однієї громади. 

Копні суди, засідання яких від-
бувалося переважно просто неба 
і за широкої участі громадськос-
ті, розслідували злочини, вирішу-
вали цивільні та кримінальні спра-
ви, виносили вироки, у тому числі 
– смертні. У своїй діяльності керу-
валися нормами українського зви-
чаєвого права. Доказом діяльнос-
ті копних судів на території Лівобе-
режної України є судові справи. Про 
одну із них, яка опублікована у жур-
налі «Київська старовина» за 1885 
р., і піде мова. 

У 1722 р. в с. Хильчичі Очкин-
ської волості Стародубського пол-
ку (нині – Середино Будський район 
Сумської області) відбувся судовий 
процес над Савою Розгоненком та 
Якимом Подолякою, яких звинува-
чували у чисельних розкраданнях 
пасік місцевих жителів. Для роз-
слідування справи зібралася копа, 
оглянули місце злочину, заслухали 
свідчення потерпілих. До розсліду-
вання долучилися місцеві жителі, 
які допомогли затримати підозрю-
ваних. Під час допиту Яким Подоля-
ка та Савка Розгоненко зізналися 
у скоєному злочині. На другий день 
на подвір’ї отамана с. Хильчичі, зі-
бралася велика копа, яка налічу-
вала 39 сільських жителів, а саме: 
отамани, війти, панські старости сіл 
Хільчичі, Очкіно, Кренідовки, Мефе-
довки, Олтаря, Зноби, Кривоносов-
ки, Глазове. Слово надали старо-
сті пана Журавки, якому належали 
звинувачені. Він намагався захис-

тити злочинців: «Що, панове, бу-
дем чинити? Повесити его буде нам 
всем не добре. Вибьем его еще ки-
ями, да пустим, нехай он сам сгинет 
без нашего греха». Але всі учасни-
ки великої копи вимагали страти і 
навіть обіцяли скинутися по рублю. 
Копний суд виніс вирок про засу-
дження С. Розгоненка до смертної 
кари, а Я. Подоляку, як співучасни-
ка, – до побиття батогами. Смертну 
кару за вироком копного суду, мав 
виконати Я. Подоляка. Звинуваче-
них привезли до сосни, на якій по-
вісили Саву Розгоненка, а його по-
плічника Я. Подоляку відшмагали 
батогами.

Державна влада довідалась 
про сільський самосуд та не схвали-
ла акту копного судочинства щодо 
Савки Розгоненка. Стародубський 
полковий суд порушив кримінальну 
справу за фактом вбивства. За рі-
шенням суду всіх учасників копного 
суду визнали винними. Трьох із них, 
як головних підбурювачів, засуди-
ли до «гарматного в’язання», та-
кож вони мали зняти повішеного з 
сосни та поховати з усіма почестя-
ми за власний рахунок. Всім іншим 
присудили по декілька десятків уда-
рів киями.

Отже вже на початку у XVIII ст. 
правове становище копних судів 
зазнало суттєвих обмежень. Коп-
не судочинство, яке не належало до 
системи державного правосуддя, 
визнавалось нелегальним та кар-
ним. Дослідники говорять, що ін-
ститут копного суду на українських 
землях зник наприкінці XVIII ст. Від-
голосок копного суду можемо про-
стежити у діяльності введеного ра-
дянською політичною системою так 
званого «товариського суду» – су-
дового органу товариств і організа-
цій, призначеного вирішувати вну-
трішньоорганізаційні справи між їх 
членами.

Руслана ОГІЄВСЬКА

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Василь Кочубей на службі у гетьмана Івана Самойловича

Портрет Генерального судді 
В. Кочубея. XIX ст. Невідомий художник.

Діяльність архітекторів 
Венероні та Бартоліатті в Батурині 

Центральна частина м. Батурина, друга половина ХVІІІ ст. 
з зображенням гетьманського палацу Кирила Розумовського. 

Малюнок-реконструкція Ю.Ситого, О.Терещенка, М. Тереха. 2014 р.

З історії копного суду 
XVIII століття
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»

Упродовж за бiльш нiж тисячолiття де-
сятки iноземних мандрівників залиши-
ли унікальні спогади враження про пере-
бування у наших краях. Найцiкавiшi з них 
увiйшли до вiдомої книги Володимира 
Сiчинського «Чужинцi про Україну». Згаду-
ються у нiй i цi подорожнi нотатки. Проте 
тiльки згадуються, а не цитуються. Мова 
йде про книгу нiмецького лiкаря Отто фон 
Гуна «Поверхностные замечания по доро-
ге от Москвы в Малороссию в осени 1805 
года», що побачила свiт роком пiзнiше у 
Москвi у перекладi з нiмецької мови.

Отто фон Гун мав лiкарську практику 
у Москвi i був запрошений графом Олек-
сієм Кириловичем Розумовським (сином 
останнього гетьмана України) у поїздку 
до його Яготинського маєтку на Київщинi. 
Пiд час поїздки i народилася книга, напи-
сана у формi щоденника, адресованого 
якомусь добродiю Екгофу.

Ця довга подорож (у межах нинiшньої 
Чернiгiвщини вона пролягала через Шеп-
таки, Понорницю, Оболонь, Короп, Рож-
дественське (тепер Жовтневе), Бату-
рин, Бахмач, Бiлi Вежi, Iваницю, Вільша-
ну, Прилуки, Дубовий Гай) справдi дала 
нiмецькому лiкарю багато вражень. I пiд 
час зупинок i ночiвель, i просто вiд спо-
глядань з вiкна карети, в якiй вiн їхав 
разом iз донькою Емiлiєю та прияте-
лем – пастором Кохом. Є в цих вражен-
нях i захоплення, як біля села Понорницi, 
де «побачили ми на одному мiсцi десять 
вiтрякiв i менi здалося, що нiби вони ме-
лють борошно на всю Малороссiю», є i 
подив, як про давнi козацькi зачіски ко-
ропських чоловiкiв, котрi «бороди бриють, 
залишають тiльки вуса; таку людину, хоч i 

зустрiнеш не в лiсi, все одно сприймеш за 
ведмедя». Загалом же книжка нiмецького 
мандрiвника досить цiкава саме тим, що 
дозволяє у бiльшостi випадкiв неуперед-
женим поглядом поглянути на наш край з 
вiдстанi двох столiть.

Знайомимо читачiв iз щоденниковим 
записом Отто фон Гуна від 25 жовтня 
1805 року, зробленим у селi Вільшана те-
перішнього Iчнянського району – пiд час 
повернення iз Яготина до Москви. Розпо-
відає він спершу про свої прилуцькі вра-
ження.

«Цього дня обiдали ми у повiтовому 
мiстi Прилуках, куди приїхали у розпалi 
ярмарку, що триває тут чотири днi. Ми їха-
ли мимо лавок i принагiдно цiкавилися 
цiнами рiзних речей i припасiв, що тра-
плялися нам на очi. Ви здивуєтеся, 
довiдавшись, як дешево тут все прода-
ється. Наприклад, за пару гусок просять 
32 копiйки, за пару iндiйських курок 40 
копiйок, за пару волiв 48 рублiв, за пару 
коней 80 рублiв, за пару овець 4 рублi, 
за пуд воску 20 рублiв, за осьмачку ячме-
ню 40 копiйок, за жiночу свитину 3 рублi, 
за чоловiчу – 4, за пару чобiт 1 руб 40 
копiйок...

Одне слово, цей ярмарок дає все, що 
необхiдно для життя... Особливо бага-
то худоби, коней, шкiр. Вироби iз залiза 
i мiдi, хоч тут i виготовляються, але мiдь 
i залiзо привозять iз Москви. Iз деяким 
здивуваням бачив я тут велику кiлькiсть 
червоного стручкового перцю, нанизано-
го на нитки. Одна низка його продається 
за копiйку двi. Його вживають для настою-
вання горiлки, що називається наливкою, 
а також для знищення блошиць. У мiських 

будинках i в селах я скрiзь бачив його 
розвiшаним. На цьому ж ярмарку бачив 
я у продажу вiконнi рами – зовсiм готовi 
i заскленi, для селянських хат. А весь по-
суд зi скла та кераміки тут непоказний. 
Також рум’яна для зовнiшнього i потаєм-
ного користування продаються у великiй 
кiлькостi навiть у найбiднiших лавках.

Мiсто Прилуки лежить на доволi ве-
ликому узвишшi, долина ж перед ним є 
нiчим iншим, як болотом. Саме мiсто є ве-
ликим селом, але, щоб надалi воно буду-
валося по плану, позначенi в ньому вели-
кими вiхами новi вулицi. Мiж будинками 
замiсть садів чи городiв росте лише дур-
ман.

За чотирнадцять верств далi лежить 
село Вільшана, де ми будемо сьогоднi ве-
черяти. Воно належить добродiю полков-
нику Будлянському, власнику мiстечка 
Чемера, села Срiбного та інших маєткiв, 
якi всi разом становлять чотири тисячi 
душ. Вільшана має вигляд дуже приєм-
ний. Є тут сади, якi однак дають лише 
плоди скоростиглi, а не такi, що могли б 
зберiгатися взимку.

Оскiльки цей край гористий, то i вода 
тут для пиття вельми хороша. У Срiбному, 
верств за сорок звiдси, є, кажуть, багато 
змiй i тарантулiв... Майже кожен господар 
має тут пару волiв, стiльки ж корiв, вiд де-
сяти до п’ятнадцяти овець, а iнодi i коня. 
Нестатку хлiба не буває майже нiколи, на-
впаки, є тут магазини, в якi селяни повиннi 
вносити певну кiлькiсть зерна, отримую-
чи за нього те, що було внесено попере-
днього року, щоб воно не зiпсувалося. 
Коли ж трапиться, що селянин буде дове-
дений нуждою до того, щоб позичати хлiб 

iз помiщицького двору, що торiк сталося 
тiльки iз трьома селянами, то дається це 
зерно без займу... Селянин працює тiльки 
третiй тиждень на помiщика, iз конем чи 
без коня, дивлячись на потребу. Якщо се-
лянин має трьох синiв, то один iз них по-
винен постiйно бути на помiщицьких ро-
ботах, iншi ж два повнiстю вiд цих робіт 
звiльненi. 

Цiна на хлiб зростає i тут, пуд борош-
на, який торiк продавався по 25 копiйок, 
продається нинi по 35. Кожен селянин 
отримує щороку вiдро горiлки за два 
рублi, якою, проте, не повинен торгува-
ти. Тут є шість шинкiв, не рахуючи шинкiв, 
якими володiють козаки. Щороку таким 
чином продається в селi тисяча сiмсот 
вiдер помiщицької горiлки. А в Прилуках 
вiдро горілки коштує 2 рублi 40 копiйок: 
там ходили ми алеями бочок з горiлками, 
привезеними iз сусiднiх дворянських 
маєткiв, варто зазначити, що там горiлки 
продавати iнакше не можуть – тіль-
ки бочками. Добродiй Будлянський має 
пана штаб лiкаря Крумрейха, який живе у 
мiстечку Козельцi, але вiн лiкуванням се-
лян не займається. Вiн ранiше був у тому 
мiстечку повiтовим лiкарем i тепер уже 
у лiтах. У селi Вiльшанi налiчується помі-
щицьких 900 душ, та козакiв 250. У ви-
падку хвороб приїздить сюди повiтовий 
лiкар iз Прилук... Венеричної хворо-
би тут немає, але у Срiбному, в якому 
налiчується близько двох тисяч душ, тра-
пляється...

Пiдлога у нашiй квартирi суцiль земля-
на, по нiй бігають жайворонки, як навеснi 
у полi. Всi нашi меблi — дерев’яний стiл i 
лава...»

Продовжуємо публікацію 
краєзнавчої книжки «Меди і по-
лини історії» – відомого черні-
гівського письменника, журна-
ліста, краєзнавця Володими-
ра Миколайовича Сапона (20. 
07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в 
№№ 175,177–179.

Iсторiю Росiйської iмперiї 
часiв Катерини II та Павла I не 
уявити без постатi Олександра 
Безбородька, як i iсторiю часiв 
Єлизавети Петрiвни без братiв 
Олексiя та Кирила Розумов-
ських. Всi троє — українцi, ро-
дом iз Чернiгiвщини.

Олександр Безбородь-
ко, син генерального суддi Ан-
дрія Безбородька, народив-
ся у Глуховi, але дитинство i 
молодi літа провiв в основно-
му у батькiвському маєтку села 
Стольного теперiшнього Мен-
ського району. Блискучу кар’єру 

розпочав вiсiмнадцятирiчним – 
писарем у канцелярiї генерал-
губернатора України П. 
Рум’янцева Задунайського. Уже 
через десять років отримав по-
саду... секретаря iмператрицi 
Катерини II, здобувши згодом 
славу неперевершеного ди-
пломата, знаного у всiй Європi. 
Пiдписував важливі договори 
Росiї з Австрiєю i Туреччиною. 
Володiв кiлькома iноземними 
мовами. При Павлу I став кан-
цлером, «светлейшим князем», 
був одним iз найбагатших у Росiї 
людей.

Водночас, незважаючи на 
гострий державницький розум, 
наш спiввiтчизник, за висловлю-
ванням iсторика М. Карамзiна, 
не мав «нi високого духу, нi чи-
стої моралi». Певно, позначи-
лися на цьому фiзичнi вади – 
непропорцiйно велика для ста-
тури голова, маснi обвислi губи 
i щоки, товстi ноги. До того ж, 
мало дбав про свiй зовнiшнiй 
вигляд. Нiколи не одружувався, 
але й байдужим до дiвчат i моло-
диць не був, мав у своїх амурних 
походеньках чимало неприва-
бливих iсторiй.

Одна з них почалася 1791 
року, коли наш герой, якому на 
той час вже давно на п’ятий де-
сяток перевалило, накинув оком 
на юну спiвачку Єлизавету Федо-
рову, котра виступала під сценіч-

ним iменем Уранової у двірцево-
му театрi в Ермiтажi.

Для багатiя Безбородька 
вона просто була «живим това-
ром», який вiн не раз купував. 
Однак, Уранову купити не вдало-
ся. Не взяла вiд нього нi цукерок 
та панчiх, а згодом нi дiамантiв, 
ні дорогої карети з рисаками. 
А якось, розповiдав в однiй зi 
своїх iсторичних мініатюр пись-
менник Валентин Пiкуль, роз-
палила принесеними вiд ньо-
го асигнацiями камiн. За якiсь 
хвилини стали попелом 80 тисяч 
рублiв – рiчний прибуток iз кіль-
кох чернiгiвських маєтків Олек-
сандра Андрiйовича. Втiм, це для 
нього було дрiбницею – дратува-
ла недоступнiсть Уранової.

Несподiвано для себе Без-
бородько довiдався, що Лізонь-
ка безтямно закохана у молодо-
го актора Силу Сандунова – на-
щадка грузинських дворян. При-
старкуватому ловеласу нiчого 
не варто було зробити так, аби 
Сандунова вiдразу перевели на 
найостаннiшi ролi. Та раптом ви-
явилося, що Сила – улюбленець 
iмператрицi, яка вже знала про 
роман Сандунова i Уранової, 
а також про залицяння Безбо-
родька до Уранової. Олександру 
Андрійовичу довелося чухати по-
тилицю. А тут ще й бенефіс Сан-
дунова у театрi на Марсовому 
полi, де вiн, зокрема, проспiвав 
таке:

«Теперь иду искать 
 в комедиях господ,
Мне б кои за труды 
 достойный дали плод,
Где б театральные 
 и графы, и бароны
Не сыпали моим 
 Лизеттам миллионы.»

Над Безбородьком, тодi ще 
графом, який, звiсно, теж прий-
шов на бенефiс, став смiятися 
весь аристократичний Петер-
бург. Гнiву Безбородька не було 
меж. Автор вiршiв, якi проспiвав 
Сандунов, а ним, кажуть, був 
сам Iван Крилов, сховався десь 
у провiнцiї, а театральне началь-
ство, аби догодити вельможi, 
вислало Сандунова у Херсон. 
Лiзонька ж не розгубилася. Ки-
нулася до нiг Катерини II, роз-
плакалася i вручила «прошение». 
Iмператриця негайно вiдрядила 
вслiд за Сандуновим гiнця, її 
улюбленця з пiвдороги повер-
нули до столицi, полетiв з по-
сади директор імператорських 
театрiв... Ось тiльки iз Безбо-
родьком не могла нiчого вдiяти 
– надто уже шанувала його як 
полiтика, що було вище якихось 
там любовних iнтриг.

Невдовзi Лiзонька i Сила 
весiлля справили. Катерина 
II подарувала молодятам 300 
рублiв i атласний гарнiтур – для 
нареченої. Надiслав подару-

нок i посоромлений Безбородь-
ко – скриньку iз дiамантами. 
Проте подружжя пожертвувало 
коштовні каменi на столичних 
сирiт.

I все ж вони були звичайними 
акторами – не рiвня вельможi 
Безбородьку, авторитет яко-
го ще бiльше зрiс пiсля вдалого 
пiдписання чергового мирного 
договору iз Туреччиною. Проба-
чити ж Лiзоньцi i Силi вiн не мiг.

Отож невдовзi опинили-
ся вони у Москвi, їхнiй та-
лант полюбився москвичам. 
Була слава, були i грошi... Та, 
як засвiдчують сучасники, їхнє 
життя «не вiдзначалося подруж-
ньою вірністю». У 1809 роцi 
вони розсталися назавжди. Але 
ще до того спiльнi грошi вкла-
ли у будiвництво лазнi. Вiдтодi у 
Москвi у Сандуновському про-
вулку ось вже понад два століття 
є знаменитi Сандуновськi лазнi.

Лiзонька повернулася до Пе-
тербурга, де ще багато рокiв спі-
вала на iмператорськiй сценi. 
Уже не було Катерини II, не тре-
ба було остерiгатися i князя Без-
бородька. Вiн помер у 1799 у, 
проживши лише 52 роки. Зна-
чну частину своїх численних ба-
гатств вiн вклав у будiвництво 
в Нiжинi гiмназiї вищих наук, 
теперiшнього Гоголiвського 
унiверситету, яке здiйснив його 
молодший брат Iлля Андрійович.

Про князя Безбородька і Сандуновські лазні 

Дивлячись на Україну з вікна карети 
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Письменники 
й  Чернігівщина

Проект веде 
Олександр Олійник

Володимир 
ШКВАРЧУК

Володимир Михайлович Шкварчук  
(22.10.1940, село Долина Тлумацького 
району Івано-Франківської області – 
04.06.2015, Чернігів) – прозаїк, публі-
цист, член Національної спілки пись-
менників України від 1998 року. Закін-
чив Коломийський технікум механічної 
обробки деревини та Криворізьке гір-
ниче училище. Працював у картогра-
фічних експедиціях, на будовах Ура-
лу, Кавказу та України. Від 70-х років 
мешкав у Чернігові. В останні роки пе-
ред виходом на пенсію працював кон-
сультантом науково-редакційного під-
розділу Чернігівської облдержадмі-
ністрації. Автор книжок «Бунт землі» 
(Чернігів, редакційно-видавничий від-
діл управління преси, 1994), «Голодо-
мор 1932-33 годов на Черниговщине» 
(Чернігів, 1999), «Прищеплена гілка» 
(Чернігів, «Просвіта», 1999), «Отруйне 
питання» (Чернігів, «Просвіта», 2000), 
«На казарменому становищі» (Черні-
гів, «Чернігівські обереги», 2002), чис-
ленних нарисів, статей, памфлетів, 
усмішок, гуморесок, казок, оповідань, 
що публікувалися в періодиці.

Нагороджений орденом «За за-
слуги»  третього ступеня та Почесною 
відзнакою НСПУ. Лауреат премій: об-
ласної просвітянської імені Бориса 
Грінченка (1995) – за публіцистичну 
діяльність і книгу «Бунт землі», Всеу-
країнської імені Володимира Коби-
лянського (1997) – за художні твори 
для дітей, Всеукраїнської імені Вале-
рія Марченка (1998) – за публікації на 
основі матеріалів ВЧК-ДПУ-НКВС-КДБ 
по Чернігівській області,  Міжнарод-
ної журналістської імені Василя Стуса 
(2000) – за відстоювання права люди-
ни на свободу слова.

При отриманні премії імені Валерія 
Марченка у Національній спілці пись-
менників України він сказав: «Займа-
тися вивченням таємних радянських 
архівів і в міру можливостей доводити 
наслідки своїх досліджень до людей – 
все ще означає сіпати за хвіст сатану. 
Людина, яка цим займається, частень-
ко опиняється в ситуації «один у полі 
воїн». У нас мільйони жертв, а ось ка-
тів практично жодного».

Цикл «Чернігівські оповідання», 
який за задумом автора мав скласти 
окрему книжку, на жаль, залишився в 
рукописі. Лише окремі з цих оповідань 
були оприлюднені в періодиці. «Свобо-
да слова» –  одне з них.

Свобода слова
Сперечатися з редактором – все одно, що напрошувати-

ся за стіл, за яким дорогим гостем тебе не вважають. І коли 
перший редактор, до якого звернувся «реєстровий» (член 
Спілки) письменник НН зі своїм новим оповіданням, ска-
зав, що белетристику вони не друкують принципово, щоб 
уберегтися від напливу малокерованих, ревнивих і скан-
дальних місцевих талантів, письменник лише несхвально 
буркнув: «А я думав  – не друкуєте, бо її у вас нема»,  і пі-
шов далі.

Другий редактор, читаючи оповідання, тихо сміявся – 
саме в тих місцях, у яких і належало сміятися.

– Дуже цікаво. Літературний жарт. Антон Павлович Че-
хов в оповіданні «Зловмисник» описав крадіжку гайки, Пан-
телеймон Сергійович Романов в оповіданні «Буфер» –  від-
повідно, крадіжку буферної тарілки, а ви – уже крадіжку 
рейки. Дотепно. Думка прозора: усе на гірше. Але...

– Щось не так?– насторожився письменник, занепада-
ючи духом.

– Кривдите, шановний. Що я, дурень, такого повідання 
не оцінити? Його згодом у яких тільки збірниках не друкува-
тимуть. Але навіщо таку особу зачіпати – самого губерна-
тора? Взяли б когось простішого. Мало вам начальників?..

– Згадаймо Чехова,– пояснив письменник.– Його зло-
вмисник, потрапивши за вкрадену гайку в лапи правосуд-
дя, вважає себе намарне скривдженим й апелює до помі-
щика-генерала. За наших умов це може бути тільки губер-
натор. Я мусив дотримуватися чеховської фабули. Літера-
турна гра – такі правила.

– Дограєтесь! А якщо його почуття гумору підведе?
– Не підведе. Я там згадую реальне інтерв'ю, в якому 

він прямо, недвозначно й без жодного примусу заявив: ро-
зуміє і не боїться жарту. Чого йому боятися? У гірші часи 
дехто на його місці й не таке собі дозволяв. Згадаємо Фрі-
дріха Великого. Правив пруський король, звичайно, круто, 
інакше б Семилітньої війни не виграв, коли його обсіла з 
усіх боків могутня коаліція, однак підданих у свободі слова 
і думки не утискував. Сам літературною творчістю грішив, 
ядучого Вольтера при своєму дворі пригрів! Дехто безкар-
но писав на нього відверті пасквілі – просто так, заради 
дешевої слави. Стривожений книготорговець послав йому 
одну з таких книжок: ваша величність, що робити?.. Король, 
анітрохи не вагаючись, наклав на зловредному творі істо-
ричну резолюцію: «Продавайте, ви на цьому добряче за-
робите». А нашому вельмишановному губернатору жодна 
коаліція не погрожує; навпаки, з президентом на дружній 
нозі...

– Е, вам добре говорити, а тут – крок управо, крок улі-
во – вважається розстріл. Навіть не придумаю – хто б таке 
міг надрукувати?.. Тепер з цим гірше, аніж за комуняк. Ви ж 
знаєте, хто нас фінансує?.. Так отож. А вони колись разом 
кар'єру в адмінорганах робили...

У редакції зовсім хирлявої газетки, яка невідомо кому 
й служила (схоже, утримував її хтось про запас, на випа-
док грядущих передвиборних баталій), редактора на місці 
не було. Письменник залишив рукопис співробітниці, з ко-
ротким поясненням: «Хай розгляне – на предмет можливої 
публікації». Через кілька днів редактор на місці теж не си-
дів. До рукопису була підколота записка: «Повернути авто-
ру. Друкувати не будемо. Це – для журналу». Елегантно!

– Ми з такою особою в азартні ігри не встряємо,– до-
дала від себе співробітниця, лукаво усміхаючись.– Він з на-
шим роботодавцем у партійному смислі начебто опоненти, 
але в плані особистих стосунків – зовсім не вороги. Навіщо 
нам шукати собі на рівному місці камінь спотикання? На-
віть неделікатно... А знаєте, просто цікаво: колись Чехов 
через якусь гайку шуму на весь світ наробив, а тепер що 
тільки не крадуть – і тихо...

Четвертий редактор – ще зовсім юнак – сказав просто:
– Знаєте, я на цій посаді людина нова, у тутешньому 

плетиві-місиві ще не орієнтуюсь... А напишете щось сві-
женьке – ласкаво просимо,– і запросив на чарку кави.

– Нема настрою,– відказав письменник. – Десь у Біблії 
сказано: «І згасли почуття в душі його, й усамітнився він у 
пустелі».

Спіймавши, з різних причин, облизня ще в двох місцях, 
письменник занудьгував. Його, як він думав, шедевр уже 
не здавався йому шедевром. І чого вони такі боязкі?.. Кла-
сична література переповнена генералами: чеховський ге-
нерал-майор Булдєєв ніяк не вгадає «кінське» прізвище; 
гоголівський генерал-реготун Бетрищев не спроможеть-
ся запам'ятати «Полюбіть нас чорненькими, а біленькими 
нас кожен полюбить»; один із генералів Достоєвського  – 
примітивний п'яндига й розпусник Іволгін, якщо по-нашому, 
взагалі козу водив; два щедрінські генерали, яких один му-
жик прогодував, теж у жодному разі на титанів думки не 
тягнули,– й ніхто те друкувати, навіть при тодішній «татар-
ській» цензурі, не остерігався.

«Куди тепер?..– думав він, чухаючи за вухом. – Не може 
бути, щоб якийсь відчайдушний не знайшовся. Свобода ж 
слова!..»

25 липня минуло 40 років з 
дня смерті видатного актора, спі-
вака і поета Володимира Висо-
цького. 

Народився Володимир Семе-
нович 25 січня 1938 року в Мо-
скві в сім'ї військовослужбовця, 
учасника Другої світової війни 
Семена Висоцького. Мати поета 
Ніна Максимівна працювала пе-
рекладачем.

Раннє дитинство Висоцький 
провів у Москві.

У 1955 році закінчує середню 
школу і вступає до Московсько-
го інженерно-будівельного інсти-
туту, з якого йде, не провчившись 
навіть і року. Влітку 1956 року Во-
лодимир вступає до Школи-студії 
МХАТ імені В. І. Немировича-Дан-
ченка на акторське відділення. Зі 
школою-студією пов'язаний його 
перший шлюб – на першому кур-
сі Висоцький знайомиться з Ізоль-
дою Жуковою, яка пізніше стала 
його дружиною. З Ізольдою Воло-
димир розлучається і незабаром 
на зйомках знайомиться з Люд-
милою Абрамовою, яка стає його 
другою дружиною. Вона народжує 
йому двох синів – Аркадія і Микиту.

У 1961 році з'являється перша 
пісня Висоцького «Татуировка». У 
його ранній творчості переважа-
ли авторські вуличні, дворові, та-
бірні пісні.

У 1964 році Висоцький всту-
пає до Московського театру дра-
ми і комедії на Таганці. За слова-
ми самого Висоцького, цей театр, 
став для нього «своїм театром». 
Саме тут він виконує ролі у виста-
вах «Добра людина із Сезуана», 
«Життя Галілея» за творами Бер-
тольда Брехта, «Пугачов» за пое-
мою Сергія Єсеніна. 

Через три роки на екрани ви-
ходить кінострічка «Вертикаль», і 
Висоцький стає відомим. Фільм 
став успішним, завдяки його піс-
ням, які прозвучали в ньому: «Піс-
ня про друга», «Вершина», «Військо-
ва пісня», «Прощання з горами».

Цього ж року Володимир зна-
йомиться із Мариною Владі – 
французькою актрисою росій-
ського походження, яка стає його 
третьою дружиною. Завдяки шлю-
бу з іноземкою Висоцький міг ви-
їздитити за кордон. У результаті 
за межами СРСР виходять платів-
ки з його піснями.

В середині 1960-х років тема-
тика творів Висоцького почала 
розширюватися. Його поезія від-
різнялася різноманіттям тем (вій-
ськові, сатиричні, побутові, каз-
кові, «спортивні» пісні), гостротою 
змістовного підтексту і акценто-
ваною соціально-моральною по-
зицією автора. Його твори розпо-
відають про внутрішній вибір лю-
дей, які були поставлені в екстре-
мальні обставини.

У 1970-х роках значну части-
ну творчості Висоцького станов-
лять пісні і вірші сповідально-фі-
лософського характеру, поет час-
то звертається до вічних проблем 
людського буття. У роки суворої 
цензури Висоцький у власних тво-
рах торкався цілої низки заборо-
нених тем, через що й сам багато 
в чому був під забороною

Улюбленою театральною рол-

лю Володимира Семеновича Ви-
соцького була роль Гамлета з од-
нойменної вистави за трагедією 
англійського драматурга Вільяма 
Шекспіра, прем’єра якої відбула-
ся 1971 року в театрі на Таганці. 
Ця роль стала для нього доленос-
ною. Він навіть не грав, а жив на 
сцені.

Роботу в театрі Висоцький 
суміщав з роботою в кіно. Відо-
мі його ролі у фільмах «Служили 
два товариші», «Господар тайги», « 
Маленькі трагедії». Але найбільш 
творча удача очікувала його в од-
ному із його останніх фільмів. За 
кілька років до смерті, вже хво-
рий, він знявся в ролі капітана мі-
ліції Гліба Жеглова у багатосерій-
ному фільмі «Місце зустрічі зміни-
ти не можна» за романом братів 
Вайнерів «Ера милосердя». В цій 
ролі він перевершив себе. Все-
народна популярність Висоцько-
го, після цього фільму стала без-
межною.

Слід зазначити, що Висоцьким 
був написаний цикл пісень для ди-
тячої радіовистави «Аліса в країні 
див» за мотивами казки англій-
ського письменника Льюїса Кер-
рола.

Наприкінці 1979 року Володи-
мир Семенович вирішує самостій-
но зняти фільм «Зелений фургон» 
за однойменною повістю Олек-
сандра Козачинського. Зйомки 
було заплановано на вересень 
1980 року, але не судилося…

Останні роки Висоцького були 
трагічні. Ще з молодості з ним тра-
плялися сильні запої. Поступово 
залежність до спиртного стано-
вилася сильнішою. Він намагався 
боротися з цим, але алкоголь все 
більше і більше брав над ним гору. 
Почалися проблеми зі здоров’ям. 
Висоцький лягав до лікарень, але 
ніколи на мав терпіння долікува-
тися до кінця. 25 липня 1980 року 
він помер під час сну.

28 липня 1980 року Висоцько-
го ховала, здавалося, вся Мо-
сква, хоча офіційного повідомлен-
ня про смерть не було – в цей час 
проходили літні Олімпійські ігри. 
Тільки над віконцем театральної 
каси було вивішене скромне ого-
лошення: «Помер актор Володи-
мир Висоцький». Поховали Воло-
димира Семеновича на Вагань-
ківському кладовищі.

Летять роки, але популярність 
Висоцького була й залишається 
феноменальною

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів 

Чернігівського району

Володимир 
Висоцький
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Сода здатна відчистити плями жиру, накипу, го-
рілого, міцного чаю або кави на будь-якому посуді 
від чашок до каструль. Необхідно 5 чайних ложок 
розчинити в склянці води і обробити поверхню.

Сода натягує на себе неприємні запахи, тому її 
пачку рекомендують відкритою помістити в холо-
дильник. Затхлого запаху в коморі або шафі мож-
на позбутися, розклавши маленькі мішечки з со-
дою всередині.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Не бійтеся зайти 

далеко, бо істина зна-
ходиться ще далі. (Мар-
сель Пруст).

 Неможливо стати 
освіченими, якщо читати 
тільки те, що нам подо-
бається. (Жозеф Жубер).

 Щось весь час 
стримувало нас і робило 
слабкішими. Виявилося, 
що це ми самі. (Роберт 
Фрост).

 Мудра людина ви-
магає всього лише від 
себе, нікчемна – вима-
гає всього від інших. (Ки-
тайське прислів'я).

Було колись...
Бальзак відрізнявся 

ще й пристрастю до кави. 
Він випивав на день до 
15 чашок цього стимулю-
ючого напою. Перевер-
шив його лише Вольтер – 
той пив до 50 чашок кави 
на день. Своєрідним «до-
пінгом» кава була й для 
Дені Дідро, Жан-Жака 
Руссо, Фрідріха Шіллера.

Анатоль Франс в епо-
ху авторучок і друкар-
ських машинок писав 
гусячими перами. Пріст-
лі понад тридцять років 
«записував» свої твори 
за допомогою друкар-
ської машинки, а Бер-
нард Шоу вдавався до 
стенографії, щоб не роз-
губити думок.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

– Фіма, перестань за-
дивлятися в холодильник. 
Там лампочка намотала 
вже більше, ніж ти заро-
бляєш.

☺ ☺ ☺
– Мойша, можна за-

дати тобі запитання?
– Можна.
– Коли ми підемо в 

кіно?
– Не можна. 
☺ ☺ ☺

– Уявляєш, Ізя в запо-
віті залишив 100 тисяч до-
ларів тій Цилі, яка 40 ро-
ків тому відмовилася ви-
йти за нього заміж.

– Оце вдячність!
☺ ☺ ☺

– Я вже двічі вибачив-
ся, втретє можу і не виба-
чити.

☺ ☺ ☺
– Абрамчик, а ти не 

боїшся мене, коли я без 
косметики?

– Розочка, я тебе і з 
косметикою побоююсь.

☺ ☺ ☺
– Ой, ваш Моня з об-

личчя – викапаний тато. 
– Це не страшно, аби 

лиш був здоровий.

Корисні порадиКорисні поради

 Найпотуж-
нішим у світі во-
доспадом є Сеті-
Кедас (або Гуай-
ра) в Південній 
Америці на річці 
Парана, там, де 
її перетинає Пів-
денний тропік 
(поблизу кордо-
нів Бразилії та Парагваю), він складається із семи 
каскадів заввишки 40 м і скидає 13310 тонн води 
за секунду. Це більш як удвічі перевищує потужність 
Ніагари. Другий за потужністю водоспад земної кулі 
також розташований у цій місцевості на річці, назву 
якої носить, на відстані 26 км від її впадіння в Па-
рану. Це водоспад Ігуасу. Він же - найширший во-
доспад на земній кулі. Маючи ширину 2,7 км, Ігуа-
су скидає з 72-метрової висоти щосекунди 12866 
тонн води. На третьому місці – африканський водо-
спад Ауграбіс, розташований у важкодоступній пус-
тинній місцевості на річці Оранжева. А на четвер-
тому і п'ятому місцях загальновідомі Вікторія та Ні-
агара.

 Найвищий водоспад на Землі – Анхель на 
притоці річки Оріноко, у Венесуелі. Вода тут спадає 
з висоти 1054 м.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/при-

дбати букіністичну літературу: книги 
з історії, філософії, класику за-
рубіжну та українську (розстрі-
ляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну україн-
ську літературу, фентезі, фан-
тастику. Російську класику та 
соцреалізм не пропонувати. 
Тел. 063 236 18 03 (Олександр), pivnich.info@gmail.com

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.
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Цікаве по планетіЦікаве по планеті
Неправильно Правильно
Нести витрати Мати витрати

Не судьба Не судилося

Нижня білизна Спідня білизна

Нижченаведений Наведений далі (нижче)

Ні за які блага Нізащо у світі

Ні в якому випадку В жодному разі

99-річний принц Філіп 
передав титул 

полковника невістці
Ч о л о -

вік коро-
леви Вели-
кобританії 
Є л и з а в е -
ти II принц 
Філіп по-
в е р н у в -
ся до ко-

ролівських обов'язків. 22 липня 
він передав, після 67-річної служ-
би, почесний титул полковника за-
гону стрільців дружині свого сина 
і спадкоємця престолу принца 
Чарльза Каміллі, герцогині Корну-
ольській. 

Попри те, що члени королівської 
родини повернулися до виконання 
обов'язків після карантину й нео-
дноразово з'являлися на публіці, 
королева разом з чоловіком продо-
вжують дотримуватися режиму ізо-
ляції у Віндзорському замку.

Проте це не заважає герцогу 
Единбурзькому виконувати повно-
важення. Фото та відео з церемо-
нії, яка відбулась у двох резиден-
ціях одночасно, з'явились в інста-
грамі. Герцогиня Корнуольська та 
принц Філіп перебували в різних 
палацах, відстань між якими понад 
100 кілометрів: герцог – у Віндзор-
ському замку, герцогиня – у за-
міському маєтку Гайгроув-хаус. 

Новозеландський 
фермер побив світовий 
рекорд урожайності пшениці

Він зібрав по 173,98 центнера 
з гектара. Попередній світовий ре-
корд належав цьому ж Еріку Уотсо-
ну. За результатами жнив 2017 року 
йому вдалось досягнути врожайнос-
ті 167, 91 ц/га.

Сорт пшениці Kerrin було висіяно 
у квітні 2019 року та зібрано 17 лю-
того 2020 року. Нагадаємо, що в Пів-
денній півкулі у квітні осінь, а в лю-
тому літо.

Легендарних вартових Тауера 
звільнять вперше за 500 років

Причина – коронавірус. Працівники здоро-
ві. Але карантин та відсутність туризму неабияк 
вплинули на організацію знаменитого королів-
ського замку в Лондоні. Чотири місяці пам'ятка 
просто була порожня.

Загалом у штаті 37 вартових, їм усім запро-
понували звільнитися за скороченням. Адже не-
відомо, коли Тауер вийде на попередній рівень. 
10 липня він знову запрацював, утім відвідува-
чів обмаль – менше тисячі проти кількох тисяч у 
докарантинний період.

Весілля на кордоні: наречений зі 
Швеції і наречена з Норвегії 

Закриті кордони через пандемію не стали 
на заваді весіллю пари зі Скандинавії. Воно 
відбулось прямо на кордоні країн, у густому 
лісі.

На церемонії нареченого Олександра 
Клерна і наречену Каміллу Ейрюд розділяла 
біла стрічка, що проходить уздовж кордону. 
Гості також були по обидва боки. Щоправда, 
проводити час разом пара поки не зможе, че-
кають офіційного відкриття кордонів.

У Венеції перевозитимуть 
в гондолах менше туристів, 

бо вони «пожирнішали»
Президент Асоціації гондольєрів Венеції 

Андреа Балбі заявив, що «огрядні люди» поча-
ли створювати проблеми – завантажені чов-
ни починають тонути або отримують тріщини. 
«Порівняно з тим, що було 10—15 років тому, 
туристи стали важити трохи більше», заявив 
він.

Для гондол, які курсують по міських кана-
лах, місткість зменшили з 6 до 5 осіб. Човни, які 
ходять через Гранд-канал, тепер будуть брати 
до 12 осіб, а не 14.

Прислухайтеся до себе
Любов до іншої людини – це прекрасно, але минуще, а ро-

ман з самим собою – вічний. 
Любіть себе й зараз, не чекаючи, поки станете ідеальними. 
Наше тіло весь час говорить з нами. Якби ми тільки зна-

йшли час послухати.
Як тільки людина захворює, їй треба пошукати у своєму 

серці, кого слід пробачити.
Відпустіть минуле з любов’ю, будьте вдячні йому за те, що 

воно привело вас до подібного усвідомлення.
Минуле пішло назавжди. Однак можна змінити наші дум-

ки про минуле
Якщо до вас прийшла думка негативного характеру, про-

сто скажіть їй: «На все добре!».
Якщо ми беремо щось без дозволу – ми втрачаємо, якщо 

віддаємо – отримуємо.
Люди, які заподіяли нам страждання, були такими ж заля-

каними, як ви зараз.
Суперництво і порівняння себе з іншими – основні пере-

шкоди до того, щоб стати творчою особистістю.
У кожному з нас до сих пір знаходиться трирічна дитина, 

яка хоче тільки трошки любові.
Любов – єдина відповідь на будь-яку нашу проблему, і до-

рога до такого стану – через прощення. 
Всі так звані проблеми – не що інше, як надана нам знову 

можливість змінюватися і рости.
Все, що ви повинні знати, прийде до вас у потрібному міс-

ці, в потрібний час.

Олександр Перлюк

Перлюкізми
На кого працюють, тому 

безробіття не загрожує. 

Щастя є, поки його 
шукаєш. 

Добре, якщо на твоєму 
боці закон, але ще краще, 
якщо на твоєму боці право-
охоронці. 

Життєвий рівень па-
дає настільки швидко, що 
за ним навіть не встигають 
зростати ціни. 

Розумна думка, як пра-
вило, приходить уже після 
того, як ти все правильно 
зробив. 

Вони не води у роти по-
набирали, а грошей у кишені. 

Економіку ми, безумов-
но, реформуємо, а що буде з 
народом? 

Те, чого не можна, але 
за гроші. 


