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Оголошена передплата 
на нашу газету на 2021 рік

Передплатна ціна мінімальна:
14 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. 

Корупція: Конституційний Суд 
України – проти України

Що відбулося?
27 жовтня Конституційний Суд Укра-

їни ухвалив рішення по поданню групи 
депутатів Верховної Ради – щодо відпо-
відності Конституції України деяких по-
ложень нашого законодавства, що сто-
суються боротьби з корупцією. Точніше, 
три подання одночасно. Суд підтримав 
ряд пунктів подань (далеко не всі) і ви-
знав деякі положення законів не відпо-
відними Конституції. Натомість, і це дово-
лі дивно, суд вийшов за рамки подань і 
додатково визнав неконституційними ще 
ряд положень законів, про які й не йдеть-
ся в поданнях. 

Це рішення КС викликало величез-
ний резонанс в суспільстві. Чимало гро-
мадян, коментаторів називають це мало 
не катастрофою для держави, принаймні 
величезною політичною, суспільною кри-
зою з мало передбачуваними наслідка-
ми. Це названо реваншем проросійських 
політичних сил, наступом на європей-
ський курс України. 

Давайте спокійно розберемося. Бо 
враження, що багато громадян, в тому 
числі і активні коментуючі, не читали цих 
документів. Я прочитав, попри їхню гро-
міздкість. Рішення КС за обсягом десь як 
три з лишком сторінки нашої газети. По-
дання депутатів менші, але теж доволі 
громіздкі. Левина доля рішення КС – це 
констатуюча частина, а вердикт – лише 
кілька останніх абзаців. 

Домінуюча тема рішення КС – 
багатослів̀ я про потребу незалежності 
судів, а значить – і головного з них, Кон-
ституційного. Про три незалежні гілки 
влади України, як це є в демократичних 
державах: законодавчу, виконавчу, судо-
ву. Саме цим КС мотивує своє рішення, 

суть якого – анулювання контролю дер-
жави за статками її посадовців. Чому та-
кий контроль применшує незалежність 
судів – питання до самого КС, 

Суть подання 
і рішення КС

4 серпня 2020 року 47 депутатів Вер-
ховної Ради України внесли до КС одразу 
три подання щодо відповідності Консти-
туції таких актів:

подання перше – щодо статей 96-1, 
96-2 Кримінального кодексу України;

подання друге – щодо окремих по-
ложень статей 64-2 і 91 Кримінального 
процесуального кодексу України;

подання третє – щодо конституцій-
ності положень одразу кількох законів. 

Одразу треба внести ясність: ні в по-
данні, ні в рішенні КС не йдеться про ска-
сування відповідальності за так зване 
«незаконне збагачення», про що теж ба-
гато галасу у коментаторів. Ще при по-
передній владі, на хвилі пост майданної 
кампанії «боротьби з корупцією», у Кри-
мінальний кодекс України було внесено 
статтю 365 – про цю відповідальність за 
незаконне збагачення. Вона одразу ви-
кликала аргументовану критику фахів-
ців. Адже суть її була в тому, що підозрю-
ваний у «незаконному збагаченні» мусив 
сам доводити, що він чогось не вкрав. 
Замість того, щоб правоохоронні орга-
ни розслідували і доводили, що такий-
то щось украв, отримав хабаря, словом, 
незаконно збагатився. Тобто, доводь, що 
ти не винний, коли ще ніхто не довів, що 
ти винний. Цим було грубо порушено пре-
зумпцію невинності, діючу у всьому циві-
лізованому світі. 

Цей же наш Конституційний суд 26 
лютого минулого року, тобто ще за попе-
редньої влади, скасував одіозну статтю 
ККУ. Але невдовзі прийшла нова влада, у 
значній мірі – на тій же хвилі боротьби з 
корупцією. Президент Зеленський подав 
у парламент новий законопроект, Рада 
ухвалила закон 31 жовтня, 26 листопа-
да президент його підписав і відтоді він 
діє. Цим законом знову було внесено в 
ККУ статтю 365, з серйозними санкція-
ми, тривалим позбавленням волі за «не-
законне збагачення». Нові положення 
закону не набагато кращі старих, але це 
окрема тема. 

Так от, ця стаття кодексу не розгля-
далася КС і її не було в поданні депутатів. 
Але громадськість, коментатори, оче-
видно, мають на увазі дотичне до цього 
рішення КС, яким анулювано механізм 
визначення незаконного збагачення. 

Про це йдеться в найбільшому і най-
резонанснішому поданні депутатів – у 
третьому з названих. Воно стосувало-
ся одразу кількох законів, певні норми 
яких пропонувалося визнати антикон-
ституційними. Це Закони України «Про 
запобігання корупції», «Про Національ-
не антикорупційне бюро України», «Про 
Державне бюро розслідувань», «Про На-
ціональне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів», а також Кримінальний Ко-
декс України, Цивільний процесуальний 
кодекс, що також є законами держави. 
Словом, замахнулися депутати широко. 

Втім, Конституційний суд ухвалив рі-
шення лише по двох законах, але яких! 
Це Закон «Про боротьбу з корупці-
єю» і це скасування статті 366-1 
Кримінального кодексу. 

Послання Президента України Володимира 
Зеленського до народу, виголошене у Верховній Раді

Згідно з Конституцією, Прези-
дент повинен щорічно звертатися 
з посланням до народу, яке він про-
голошує у Верховній Раді. Незважа-
ючи на карантин та епідемію коро-
навірусу, за кілька днів до місцевих 
виборів Володимир Зеленський 
вирішив не порушувати традицію і 
прийшов у парламент.

Про що саме говорив Зелен-
ський 20 жовтня депутатам та які 
головні тези його послання до наро-
ду, зібрала інтернет-газета «Україн-
ська правда». 

Про попередників
Не витрачатиму багато часу на де-

тальний аналіз країни, яку у 2019-му році 
ми отримали у спадок. Це чудово бачили і 
знали всі українці. І багато присутніх у цій 
залі. У попередні роки кожна партія, крім 
«Слуги народу», мала у своїх лавах або ко-
лишнього Президента, або двічі Прем’єр-
міністра, міністра промисловості, надзви-
чайних ситуацій, економічного розвитку, 
соціальної політики, заступників міністра 
освіти і науки та охорони здоров’я. 

Сьогодні вони активно роздають по-
ради: як подолати корупцію, підняти еко-
номіку та медицину, побудувати дороги 
та як досягти в Україні миру. Залишимо у 
дужках питання, чому вони самі цього не 
зробили. Краще поговоримо про те, що 
сьогодні, завтра та післязавтра будемо 
робити ми.

Про COVID-19
Ми витримали перший етап та про-

йшли його з мінімальними втратами. Так, 
є прогнозоване скорочення економіки та 
ВВП. Але воно торкнулося всіх. А у порів-
нянні з багатьма європейськими країна-
ми наше падіння менше. 

Як і відсоток смертності від ковіду. Ні-
меччина – 4 відсотки, Франція – 9%, Ве-
ликобританія – 11%. Україна – 1,9%. Ми 
не радіємо і співчуваємо іншим. Більше 
того – не маємо права розслабитись.

Я хочу звернутися до громадян, які, 
незважаючи на страшні щоденні цифри, 
або взагалі не носять маски, або роблять 
це для галочки. Маска на вашому обличчі 
– це безпека інших людей. Депутатів це 
також стосується.

Ми вже обговорили з європейськими 
партнерами постачання в Україну вакци-
ни, щойно вона з’явиться. У нас неймо-

вірні медики. Та всі інші, хто протидіє ко-
ронавірусу. Головне – бути згуртовани-
ми. Ми не раз доводили, що коли українці 
згуртовані, вони можуть перемогти будь-
які віруси – хоч з Китаю, хоч від північно-
го сусіда.

Про Донбас і перемир’я
27 липня було оголошено про припи-

нення вогню. Сьогодні режим тиші три-
ває 86 день поспіль. Найдовший за роки 
війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушен-
ня? Так. Чи є спроби його зірвати? Без-
умовно. Але треба визнати, що кількість 
пострілів суттєво зменшилась. За всі ці 
дні ми маємо 1 бойову втрату.

Ми боремося за молодь на цих тери-
торіях. З цього року діти з Криму та ОРДЛО 
можуть вступати в усі заклади вищої осві-
ти України та навчатися там безкоштовно. 

Ми хочемо, щоб люди там знали 
правду про Україну від України, а не від 
Кісєльова. Ми запустили канал «Дом», що 
мовить на Крим та Донбас. Зрозуміло, ми 
не можемо мати об’єктивні цифри пере-
глядів там, але шквал постійної критики 
каналу «Дом» з боку російських ЗМІ 
говорить, що справа рухається у 
правильному напрямку.

25 жовтня в Україні відбулися чергові вибори місцевої вла-
ди. Як і належить за законом, через 5 років після попередніх ви-
борів. Обиралися голови і депутати сільських, селищних, міських 
рад, об`єднаних територіальних громад, депутати районних і об-
ласних рад. 

Звичайно, вибори на території, підконтрольній українській 
державі. В окупованому Росією Криму і захопленій сепаратиста-
ми за підтримки, фактично окупації, тою ж Росією, частині Донба-
су вибори, звичайно, не пройшли. Крим – то окреме і болюче пи-
тання повернення його Україні. Але й на непідконтрольному нам 
поки що Донбасі питання виборів у глухому куті: позиція України 
–вибори лише після деокупації території, позиція Росії – спершу 
вибори там місцевої влади, потім контроль України. 

Перш ніж аналізувати політичні підсумки виборів, треба вка-
зати на три особливості їх порівняно з попередніми. Це, звичайно, 
на додачу до всесвітньої «особливості» – епідемії коронавірусу, яка 
вплинула і на хід голосування, і на явку виборців, у гірший її бік. 

Перша особливість: вибори вперше проводяться після по-
чатку децентралізації, ініційованої владою кілька років тому. 
Тобто, це процес формування об`єднаних територіальних гро-
мад, у більшості – об`єднання сільських рад, тої чи іншої їх кіль-
кості, а інколи і в цілому району, в єдину ОТГ. Отже, обирали де-
путатів і голів ОТГ. При цьому в ліквідованих, тобто добровільно 
об`єднаних в ОТГ сільрадах, в таких селах вже не обирали навіть 
старост сіл, точніше, в.о. старост, якими були в останні роки ко-
лишні голови сільрад. Їх тепер призначатимуть нові ради ОТГ. Ось 
така централізація децентралізації. 

Друга особливість – адміністративно-територіальна рефор-
ма, про яку так довго балакали і яку нарешті розпочав парла-
мент. Структура областей збережена. Але відбудеться різке 
укрупнення районів, їх об`єднання. Про це вже є рішення Ради і 
це реально пройде наступного року. Районів поменшає в кілька 
разів. Наприклад, у нас на Чернігівщині нинішні 22 райони будуть 
об`єднані у 5: Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький, Новгород-
Сіверський, Корюківський). А востаннє реформація районів була 
і завершилася аж 54 роки тому, у 1966-му. Відтак тепер жи-
телі зникаючих районів обирали доволі далеку від них 
раду нового об`єднаного району. 

Вибори вибору
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Бліц-інформ
Допомога держави по 
частковому безробіттю 
через карантин
12,7 тисячі робочих місць вдалося зберег-

ти на Чернігівщині завдяки програмі по част-
ковому безробіттю. Про це повідомив облас-
ний центр зайнятості. На фінансування допо-
моги по частковому безробіттю в області було 
витрачено понад 79 млн. грн.

Можливістю отримати цю допомогу пер-
шими скористалися роботодавці малого та се-
реднього бізнесу, які змушені були зупинити 
або скоротити діяльність з оголошенням ка-
рантину. Більшість з них займалися оптовою та 
роздрібною торгівлею, ресторанним та готель-
ним бізнесом, пасажирськими перевезення-
ми, виробництвом взуття, надавали перукар-
ські послуги тощо.

Згодом уряд розширив коло можливих 
отримувачів допомоги по частковому безро-
біттю на період карантину, доповнивши їх фі-
зичними особами-підприємцями, які є застра-
хованими особами.

Станом на 19 жовтня 1089 роботодавців 
Чернігівщини отримали допомогу по частко-
вому безробіттю, що дозволило забезпечити 
виплати для 6350 найманих працівників, котрі 
через оголошення карантину втратили частину 
заробітної плати.

Крім того, допомога по частковому безро-
біттю була надана 6385 фізичним особам-під-
приємцям, які частково втратили свій дохід 
внаслідок карантину.

Заробітна плата 
в області 
Середньомісячна зарплата штатних пра-

цівників підприємств, установ та організацій 
області у вересні становила 9896 грн. Це май-
же у 2 рази вище мінімальної зарплати (5000 
грн) та на 16,7% вищ, ніж рік тому.

Найвищий рівень оплати праці на підпри-
ємствах добувної промисловості і розроблен-
ня кар’єрів (17248 грн), постачання електрое-
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
(14626 грн), в установах державного управ-
ління й оборони; обов’язкового соціального 
страхування (12919 грн), на підприємствах із 
виробництва коксу та продуктів нафтопере-
роблення (12916 грн), в установах фінансової 
та страхової діяльності (12386 грн), на підпри-
ємствах із виробництва електричного устатко-
вання (12218 грн), сільського, лісового та риб-
ного господарства (11178 грн), виготовлення 
виробів із деревини, виробництва паперу та 
поліграфічної діяльності (11144 грн).

Найменшою була заробітна плата праців-
ників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й 
організації харчування, у сфері творчості, мис-
тецтва та розваг, у виробництві меблів, ремон-
ті та монтажі машин і устаткування.

Серед регіонів України найвищий рівень 
оплати праці в Києві (17253 грн), найнижчий 
– у Волинській (9766 грн), Чернівецькій (9871 
грн) та Херсонській (9875 грн) областях.

 

Вже є 3 мільйони 
тонн зерна, 
збір урожаю триває
Станом на 30 жовтня в області по всіх ка-

тегоріях сільгосппідприємств, зернових та 
зернобобових культур було обмолочено 530 
тис. га – 64% площі посіву. Намолочено близь-
ко 3 млн тонн збіжжя, рівень урожайності ста-
новить 56,6 ц/га. У тому числі кукурудза на 
зерно обмолочена на 270 тис. га – 47% площ, 
зібрано майже 1,9 млн тонн, середня врожай-
ність — 70,5 ц/га.

Найбільше зерна 
у 2020 році реалізували 
аграрії Полтавщини 
і Чернігівщини
У січні-вересні українські аграрії реалізу-

вали 27,5 млн. тонн зернових і зернобобових 
культур, що на 7,6% перевищує аналогічний по-
казник минулого року.

Найбільше – аграрії Полтавської облас-
ті — 2,47 млн. тонн та Чернігівської області — 
  2,28 млн. тонн.

Ця подія відбулася 2 листопада 1708 року 
за існуючим тоді юліанським календарем. Його 
часто ще називають «старий стиль». Проте, День 
пам’яті в наш час – 13 листопада за сучасним 
григоріанським календарем.

Трагедія Батурина трапилася під час Пів-
нічної війни Швеції і Росії. Перед цим гетьман 
України Іван Мазепа, побачивши, що так звана 
Переяславська угода призвела до поглинання 
Гетьманської України Московією, уклав угоду 
зі Швецією, щоб з її допомогою відновити не-
залежність України. В ті листопадові дні геть-
ман з військом пішов назустріч королю Швеції 
Карлу XII і його війську, що відбулася на півно-
чі Чернігівщини. В гетьманській столиці Украї-

ни місті Батурині гетьман залишив військовий 
гарнізон. 

Під місто підступило московське військо на 
чолі з Меншиковим. Після кількаденного штурму 
московити вночі підступом вдерлися в Батурин. 
Місто було ними спалене, пограбоване, а майже 
все населення і козаки, загалом близько 14 ти-
сяч людей, були вбиті московитами. 

Трагедія Батурина сотні років у царській Росії 
і СРСР замовчувалася. Лише в незалежній Укра-
їні було відновлено історичну пам'ять про геть-
манський Батурин, в тому числі про цю трагедію. 
У 2004 році на Цитаделі встановлено пам`ятник 
жертвам трагедії (на фото). і щороку тут відбува-
ється вшанування пам`яті цих жертв.

Третя особли-
вість – нова виборча 

система по виборах депу-
татів. Пропорційна, тобто за 

партії, але з відкритими списка-
ми кандидатів від партій. Вибо-
рець у бюлетені голосував і за 
партії, і за конкретних депутатів 
від цих чи й інших партій. Система 
виборів нормальна, поєднує еле-
менти пропорційної і мажоритар-
ної систем. Але доволі складна, 
для нас нова. Треба було б «обка-
тати» її раніше, на виборах пар-
ламенту, але про це тільки гово-
рять уже років 10 чи й більше. І 
нині виборцям було складно роз-
биратися в таких бюлетенях.

Нову систему мали б 
роз̀ яснити людям засоби масо-
вої інформації, насамперед га-
зети. Але вони були під зав̀ язку 
забиті проплаченою передви-
борчою агітацією партій і канди-
датів. 

А у нас в області вибори були 
й особливими: у 208 окрузі, до 
якого входять Бахмацький, Борз-
нянський, Куликівський, Мен-
ський, Талалаївський райони і 
частина Ічнянського, одночасно 
були й позачергові вибори депу-
тата Верховної Ради. Замість де-
путата Валерія Давиденка, ко-
трий загадково загинув весною 
в своєму офісі в Києві (йде слід-

ство).Тут районні газети були до-
датково «забиті» агітацією й по 
цих виборах.

І тут, і загалом місцева преса 
за гроші, й немалі, вкинуті у вибо-
ри, друкували все підряд – кра-
сиві балачки партій і кандидатів 
про те, які вони гарні, їхній бруд 
на опонентів.

Та й загалом виборча кампа-
нія знову стала вакханалією де-
магогії, порожніх обіцянок, бру-
ду.

Найбільше мандатів депута-
тів і голів набрала правляча пар-
тія президента Зеленського «Слу-
га народу». Це в цілому. По регі-
онах, по окремих районах, роз-
кладка різна. 

Дивно чути від коментаторів, 
що партія «Слуга народу» різко 
втратила підтримку. Нащо це по-
рівнювати з величезним резуль-
татом Зеленського і його партії 
на двох торішніх виборах? Нині 
це були зовсім інші вибори. Тут 
багато значила ситуація на міс-
цях, де, крім того, з̀ явилися і фі-
гурували місцеві партії. 

Типовий приклад – успіх місь-
кого голови Чернігова Владисла-

ва Атрошенка і створеної ним 
партії «Рідний дім». Атрошенко, 
як і 5 років тому, виграв вибори 
голови міста. Нині – з першого 
туру, з величезною підтримкою 
більш як 80 % виборців. Одночас-
но партія, «розкручена» у виборчу 
кампанію і по області, показала 
кращий результат не лише в Чер-
нігові, де, схоже, сама сформує 
більшість у міськраді, а й по об-
ласті, на виборах в обласну і ра-
йонні ради та виборах голів. 

Щодо Чернігова, це, звичай-
но, результат кількарічної доброї 
роботи мера Атрошенка і його ко-
манди з міськради по розвитку 
міста, насамперед по його благо-
устрою. 

Однак, в більшості вибори по-
казали і слабкість місцевої полі-
тичної, громадянської еліти, що, 
втім, є загальним для України. 
Чимало новообраних депутатів 
різних рівнів, голів балотувалися 
вже від третьої–четвертої партії 
за останні кілька виборів. Без-
принципність і убогість нашого 
політикуму, громадянського сус-
пільства. 

Ще раз проявилася повна не-

мічність старих національно-де-
мократичних сил. Вони й далі на 
узбіччі політикуму – або показа-
ли мізерний результат, або й вза-
галі не балотувалися. 

А на виборах депутата пар-
ламенту в згаданому окрузі зно-
ву були та ж демагогія, парад обі-
цянок, бруд і провокації, що й за-
вжди. 

Було аж 18 кандидатів, у біль-
шості – бозна-хто, технічні, під-
ставні особи. Так, проти одного 
з основних кандидатів, юриста з 
Чернігова, представника партії 
«Слуга народу» Анатолія Гунька 
опоненти виставили аж два «кло-
ни» – нікому не відомих кандида-
тів з тим же прізвищем, а один 
мав навіть і те ж ім`я. Попри ці 
провокації, саме Анатолій Гунь-
ко, справжній, і виграв вибори. 

Основним конкурентом був 
Олег Ляшко, лідер Радикальної 
партії свого імені, який уже був 
депутатом Ради за списком пар-
тії, а раніше – і від цього округу. 
Він на кілька відсотків відстав від 
переможця. 

…Вибори пройшли. Тепер час 
недавнім кандидатам, які стали 
депутатами, головами, згадати 
про обіцянки своїм виборцям, і 
працювати для них.

Петро АНТОНЕНКО

Хто такі волонтери пробації?
Уповноважені ор-

гани з питань про-
бації забезпечують 
безпеку суспільства 
шляхом здійснен-
ня нагляду та вирі-
шення криміноген-
них потреб засудже-
них до покарань, не 
пов’язаних з позбав-
ленням волі, яким суд 
надав шанс виправи-
тись без поміщення 
до в’язниці. Допомо-
гу у цій відповідальній 

справі пробаціонерам надають волонтери пробації.
Хто ж вони такі? Це люди з активною соціальною позицією, які 

знаходять сили та час допомагати людям в їх прагненні змінитися на 
краще!

Григорій Тонкий та Олександр Стрішний здійснюють волонтер-
ську діяльність в Новозаводському районному відділі філії Держав-
ної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. 

Григорій працює з людьми, які мають залежність від психоактив-
них речовин. Він сам пройшов складний життєвий шлях, від засудже-
ного і до волонтера. На питання, чому він допомагає клієнтам про-
бації, Григорій відповідає: «Особисто я цим займаюсь, щоб показати 
людям, які знаходяться в складній ситуації, що завжди є вихід. Мож-
на розірвати шаблони, існуючі в суспільстві, про людей, які мають 
судимість. Розказуючи історію про свій нелегкий життєвий шлях, я 
хочу застерегти інших від вживання наркотичних чи алкогольних ре-
човин, будь-яка залежність не може призвести ні до чого хорошого. 
Дуже тяжко позбутися цієї хвороби, а скільки горя вона приносить 
рідним та близьким.»

Олександр є громадським активістом та членом таких громад-
ських організацій, як «Північні вовки» та «Чернігово-Сіверська Січ». 
Свій багаторічний досвід роботи з молоддю Чернігівщини Олек-
сандр, застосовує для волонтерскої діяльності, пов’язаної з проба-
цією. Здійснює соціально-виховну роботу та патріотичне виховання 
молоді. 

Юлія ВАСИЛЕНКО,
начальник Новозаводського районного відділу 

філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області

Чемпіонат України з футбо-
лу. Прем`єр-ліга. 6 тур. 18 жов-
тня, Дніпро. «Дніпро-1» – «Десна» 
– 2:0. Невдалий матч деснянців, 
перша поразка в чемпіонаті. Пер-
ший гол наші пропустили вже на 
2 хвилині матчу. Другий - знову на 
початку тайму, вже другого. Про-
сто, гра не пішла. 

7 тур. 24 жовтня, Київ. «Олім-
пік» – «Десна» – 0:2. За календа-
рем, матч мав пройти в Черніго-
ві, але місто потрапило в «червону 
зону» карантину. Тому на прохан-
ня нашого клубу зіграли в гостях, 
а матч другого кола пройде в Чер-
нігові. Зараз домашня арена для 
«Олімпіка», команди з Донецька, 
– Київ. 

«Десна» зробила висновки з 
попередньої поразки і перекон-
ливо виграла у амбітної коман-
ди, що непогано йде в чемпіонаті. 
Перший гол забив на 23 хвилині 
молодий нападнику Ілля Шевцов. 
І це його перший гол у чемпіона-
ті. До цього він відзначався, і чи-
мало, лише в турнірі молодіжних 
команд прем`єр-ліги. Вже дебюту-
вав у складі основи «Десни» в єв-
рокубку – матчі Ліги Європи, а та-
кож у молодіжній збірній України. 
Приємно, що Ілля Шевцов чернігі-
вець, вихованець нашого футбо-
лу, яких у команді в останні роки 
небагато. 

А на 37 хвилині Андрій Тото-
вицький забив свій третій м`яч в 
турнірі. 

8 тур. 31 жовтня, Олексан-
дрія. «Олександрія» – «Десна» 
– 2:2. Цікавий напружений матч 
давніх суперників. Наприкінці пер-

шого тайму за порушення правил 
у штрафній проти Юхима Копоплі 
пенальті впевнено реалізував Ан-
дрій Тотовицький. Але в другому 
таймі господарі зрівняли рахунок, 
а потім вийшли вперед. Часу зали-
шалося мало. Та вкотре спрацю-
вала заміна, яку провів головний 
тренер Олександр Рябоконь: Пи-
лип Будківський зрівняв рахунок 
наприкінці матчу, забивши свій 
3-й гол в турнірі. 

Турнірна таблиця чемпіонату 
після 8 турів: забиті і пропущені 
м'ячі, набрано очок

«Динамо» 17 – 4 20

«Шахтар» 20 – 9 16

«Ворскла» 13 – 6 15 

 «Десна» 13 – 9 13 

«Колос» 12 – 9 12 

«Олімпік» 12 – 13 12 

«Маріуполь» 7 – 11 11

«Зоря» 15 – 9 10 

«Олександрія» 16 – 14 10 

 «Дніпро-1» 12 –15 8 

 «Інгулець» 8 – 11 6

 «Минай» 4 – 11 6

«Львів» 4 – 20 4 

«Рух» 5 – 17 3

«Минай» і «Львів» мають в за-
пасі пропущений матч між собою

В наступному турі «Десна» 7 
листопада приймає «Минай» із 
Закарпаття. Але де пройде матч, 
стане відомо пізніше. 

13 листопада – вшанування пам’яті 
жертв Батуринської трагедії

Вибори вибору

«Десна» в чемпіонаті

Олександр Стрішний (у центрі) 
і співробітники відділу
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Бліц-інформБезкоштовні курси української мови
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або 

коштами на підтримку діяльності Чернігів-
ського благодійного фонду «Захистимо Укра-
їну!», який, у свою чергу, допомагає україн-
ській армії, родинам воїнів АТО.

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

Які працівники 
потрібні сьогодні?
Майже 8 тисяч безробітних працевла-

штовано обласною службою зайнятості про-
тягом січня-вересня, що на 6% більше, ніж за 
відповідний період торік. 

В базі вакансій служби найбільше про-
позицій роботи було на такі професії: водії 
автотранспортних засобів, трактористи, то-
карі, оператори котельні, кухарі, продавці, 
офіціанти, бармени, охоронники. Великим 
попитом користуються й слюсарі, швачки, 
електромонтери, верстатники деревооброб-
них верстатів, електрогазозварники, маляри, 
робітники з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків.

У сільському секторі потрібні тваринники, 
робітники на лісогосподарських роботах, до-
ярі, оператори машинного доїння.

Серед найпростіших професій найбільш 
затребувані підсобні робітники, вантажники, 
прибиральники, сторожі, комірники, робітни-
ки з благоустрою, вагарі.

Ремонт доріг 
до національних 
і міжнародних трас
На під`їзді до селища Березни в Менсько-

му районі шляховики завершили укладати ас-
фальтобетон. Цьогоріч на цьому відрізку до-
роги Р-83 забезпечили комфортний проїзд 
між Сновським та Менським районом.

Від Кучинівки до Березни відремонтова-
но 21,1 км дорожнього покриття. Підрядник 
- ТОВ «ШБУ №14». Ділянка між Кучинівкою та 
Рогізками була відремонтована улітку, там 
роботи проводились організацією ТОВ «ШРБУ 
№82».

Під'їзд до смт Березна поєднує міжнарод-
ну трасу М-01, національні автодороги Н-27, 
Н-28 та регіональну Р-65. Є перепускним 
маршрутом руху між міжнародними авто-
мобільними КПП «Сеньківка», «Миколаївка», 
«Грем'яч», та рядом міжнародних залізничних 
контрольних пунктів пропуску, в тому числі 
КПП «Сновськ». Інтенсивність руху - понад пів-
тори тисячі авто на добу.

В процесі ремонту тут вкладається два 
шари асфальтобетонного покриття, укріплю-
ються узбіччя та встановлюються сучасні за-
соби організації безпеки дорожнього руху, по 
населених пунктах обладнуються пішохідні 
доріжки та місця зупинки транспорту.

Пісок видобували 
незаконно
Порушення природоохоронного законо-

давства під час здійснення заходів держав-
ного нагляду на території Сосницького району 
виявили представники Державної екологіч-
ної інспекції у Чернігівській області: незакон-
ний видобуток корисних копалин біля урочи-
ща Красна гора –піщано-гравійної сировини 
(піску). Видобування проводилось за допомо-
гою механічних засобів, кар’єрним способом. 
При цьому порушено вимоги статей 16,19,23 
Кодексу України про надра. Інспекцією про-
ведено розрахунки розмірів шкоди, заподія-
ної державі в результаті самовільного корис-
тування надрами: сума збитків становить 1 
388 562 гривень.

Осіб, причетних до видобування корисних 
копалин, у ході перевірки встановити не вда-
лося. 

Матеріали по справі скеровано до управ-
ління Національної поліції у Чернігівській об-
ласті для встановлення винних осіб та притяг-
нення їх до відповідальності. Відкрито кримі-
нальне провадження.

Слухачі Курсів – 
на «Покровській 

книжковій толоці». 
14 жовтня у Чернігові відбувся третій літе-

ратурний фестиваль «Покровська книжкова 
толока». Організатором було міське Управлін-
ня культури і туризму, при найактивнішій учас-
ті Чернігівської міської центральної бібліотеки 
ім. М. Коцюбинського. 

На свято книги завітали письменники та 
видавці зі Львова та Львівщини, Вінниці, Пол-
тави, Житомира, Харкова, Києва, з міст і сіл 
Чернігівщини. Програма на Катерининській 
алеї (Алеї героїв) була насиченою: виставка-
продаж книг українських видавництв, авто-
граф-сесії письменників, книжкова виставка 
«Старі книги про Чернігів» від Бібліотеки ім. 
М. Коцюбинського, книгарня на колесах «Моя 
книжкова полиця», ярмарок майстрів народ-
ної творчості, фотозони, дитячі локації, май-
стер-класи. На сцені виступали письменники.

 Дуже тепло зустрічали чернігівці наших 
друзів і партнерів у промоції української лі-
тератури «Книжковий дворик на колесах» зі 

Львова (Людмила Пуляєва, Любов Долик, Зо-
ряна Кіндратишин, Василь Щербюк та ін.) на 
чолі із закоханою у Чернігів Тетяною Пили-
пець. Романтичний струмінь посилила своїм 
виступом поетка Тетяна Шептицька з Києва. 
Сергій Пантюк представив збірку «Емоджина-
ріум, або Подорож у світ почуттів». В День за-
хисника України на Покровську книжкову то-
локу завітали письменники-воїни: Віталій За-
пека представив свої антивоєнні романи «Цу-
цик» та «Герої, херої та не дуже», Влад Сорд 
привіз нову книгу «Безодня», збірку історій з 
предової, за яку нещодавно отримав Міжна-
родну німецько-українську премію ім. О. Гон-
чара. Популярна дитяча письменниця Лари-
са Ніцой презентувалакнигу для всіх поколінь 
«Казка про славного Орленка» (присвячена 
річниці загибелі В’ячеслава Чорновола) та по-
радувала малюків і їхніх батьків своїми дитя-
чими книжками. Для любителів детективного 
жанру подарунком стало спілкування з пись-
менниками Віктором Янкевичем, Поліною Ку-
лаковою. 

Рідну Чернігівщину представляли й Безко-
штовні курси української мови: курсанти і ви-
кладачі. Відома письменниця з Чернігівщини 

Валентина Мастєрова представляла читачам 
свої книги «Смарагд», «Суча дочка», «Тобі ска-
жу», Валентина Михайленко з Коропа – новий 
роман «Любов і демони», поетеса в Чернігова 
Лана Ланська – свої нові збірки. Свої поезії 
читали учасники курсів Ганна Верес-Демиден-
ко, Ірина Кулаковська.

«Родзинкою» свята став виступ фольклор-
ного гурту «Панянки» із села Слабин Чернігів-
ського району, який спільно із Центром полісь-
кої автентики, що при Бібліотеці ім. Коцюбин-
ського, підготував для гостей свята поліський 
весільний обряд. 

Усі презентовані на літературному фести-
валі книги доступні для читачів бібліотеки ім. 
Коцюбинського.

Запис на Курси триває
Безкоштовні курси української мови діють 

при Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Ко-
цюбинського (вул. Кирпоноса, 22). На час пе-
ребування Чернігова у «червоній зоні» каран-
тину заняття на курсах було призупинено. Але 
запис на курси триває. Телефони для довідок і 
запису: 675-043 і 775-156.

Вашій дитині від 7 до 15 років? Вона 
пише вірші, прозу або майстерно вигадує не-
ймовірні оповідки? Тоді вам до нашої літера-
турної школи, де талановиті діти опановува-
тимуть літературну майстерність під керів-
ництвом відомих українських письменників.

При Чернігівській центральній міській бі-
бліотеці імені Михайла Коцюбинського може 
з’явитися дитяча літературна школа «Кошла-
тий Борушко». Це стане можливим, якщо чер-
нігівці підтримають проєкт на спільнокоштовій 
платформі «Big Idea» 

Проєкт є логічним продовженням літера-
турної школи «Цвіт папороті», яка проходила 
в Чернігові влітку минулого року. Після завер-
шення того проєкту анонсувалося його продо-
вження, зокрема, і у форматі дитячої літера-
турної школи. І от настав час спільно здійсню-
вати мрії талановитих дітей.

Якщо проєкт вдасться реалізувати, тала-
новиті школярі (в тому числі й діти з особли-
вими потребами) зможуть навчатися літера-

турної майстерності у відомих українських 
письменників Сергія Пантюка, Ганни Арсенич-
Баран, Валентини Михайленко та ін.. Кращі 
твори учнів увійдуть до збірки, яку планується 
видати за результатами роботи школи. Також 
діти вчитимуться ілюструвати власні твори та 
опанують ази акторської майстерності та пу-
блічних виступів.

Тож запрошуємо підтримати проєкт усіх, 
хто бажає аби чернігівські дітлахи мали змогу 
розвивати свої таланти.

Навчання у школі буде безкоштовним, у 
той час як подібні заняття з літературної май-
стерності, які проходять на комерційній осно-
ві, зокрема, в Києві, коштують недешево. 

Підтримавши проєкт фінансово, навіть не-
великою сумою, ви даєте можливість обдаро-
ваним дітям Чернігова, в тому числі й з соці-
ально незахищених верств, розвивати та реа-
лізувати свої літературні таланти.

Підтримати проєкт можна за посилан-
ням https://biggggidea.com/project/dityacha-

literaturna-shkola-koshlatij-borushko/
Здійснимо дитячі мрії разом!
Довідка: Борушко Кошлатий – чарівний 

коник, персонаж чернігівської билини XII ст., 
прототип відомого Горбоконика, який допома-
гає своєму господарю.

Відомий черні-
гівський мандрівник, 
журналіст і письмен-
ник Олександр Воло-
щук перетнув Україну 
пішки з крайньої пів-
нічної точки до край-
ньої південної.

Ось що він пові-
домив кореспонденту 
Укрінформу.

«Я пішки пройшов 
1050 км з крайньої 
північної точки Укра-
їни (це село Грем’яч 
Чернігівської області) 
– до крайньої півден-
ної (місто Вилково на 
Одещині). У середньо-
му проходив 30 км за день, а одного разу 
встановив особистий рекорд, здолавши 
45 км (попередній максимум був 43 км 
за день)».

На Чернігівщину припала майже тре-
тина всіх ходових днів і 27% маршруту. 
Місцеві жителі дуже гостинно зустріча-
ли відомого земляка, оскільки він анон-
сував цей похід у ЗМІ, і люди його впіз-
навали. У Новгороді-Сіверському мер 
скликав пресконференцію.

В інших регіонах України теж було чи-
мало теплих зустрічей. Зокрема, в Пиря-
тині Полтавської області, в Одеській на-
уковій бібліотеці (там мандрівник ще й 
презентував свою останню книжку про 
відому жіночу футбольну команду «Ле-
генда» з Чернігова), в Національному за-
повіднику «Тузлівські лимани». 

Волощук пройшов через шість укра-
їнських областей. Назад у Чернігів повер-
нувся своїм традиційним автостопом.

Україну з півночі на південь Воло-

щук пройшов за один безперервний по-
хід, який складався з 35 ходових днів та 
5 відпочинкових і завершився у вересні. 

Ця подорож, зазначив мандрівник, 
не була у його планах, а здійснити її зму-
сив коронавірусний карантин та закрит-
тя кордонів. Проте вона стала гарною 
підготовкою до перетину в наступному 
році чи коли буде така можливість мон-
гольської пустині Гобі. Якщо й на той рік 
кордони будуть «на замку», Волощук піде 
територією своєї держави – з крайньої 
західної точки до крайньої східної.

Олександру Волощуку – 48 років, із 
них 18 він подорожує, переважно, авто-
стопом. За цей час мандрівник подолав 
368 тис. км та відвідав 60 країн світу. Під 
час майже кожної з подорожей він ви-
вчав життя українців за межами Укра-
їни, а також досліджував тему масових 
репресій 1930-1950-х років. За резуль-
татами своїх мандрівок журналіст напи-
сав і видав 10 книжок.

Інклюзивний креативний 
хаб «Зачарована Десна»

Хаб «Зачарована Десна» в Чернігові запрацював у 
липні. Ініціатор його створення – громадська організація 
«Голос батьків», автор ідеї – Сергій Усович. Фінансову під-
тримку проекту надав Український культурний фонд.

Мета проєкту - створити умови для творчого розви-
тку молоді та людей з інвалідністю. В рамках проекту за-
працювали творчі майстерні з вокалу, музики, живопи-
су, кераміки, театрального мистецтва. Пройшли творчий 
фестиваль на березі річки у с. Клочків, курс з креативно-
го мислення, екскурсії на байдарках, концерти та вистав-
ки виробів людей з інвалідністю. 

Перші підсумки підбито на пресконференції на базі 
ГО «Голос батьків». 

– Найбільше досягнення проекту – це той культурний 
продукт, який народився в результаті занять, - перекона-
на виконавча директорка ГО «Голос батьків» Любов Ка-
расьова. – Це концерти, вистава й творчі міні-проекти, 
картини та вироби учасників, представлені на виставці 
в нашій організації, які можна придбати. Це таланти, які 
нам вдалося відкрити у вокалі, живописі, театрі. 

Викладачка вокалу та музичного мистецтва Альона 
Юдіна поділилася спостереженням, що дітки дуже зміню-
валися в ході занять арт-терапією, розкривалися, става-
ли більш комунікабельними, впевненими. А викладач жи-
вопису Володимир Кравченко порадив усім присутнім та-
кож займатися творчістю.

Галина Близнюк – мама особливої дитини й за су-
місництвом вчителька-реабілітолог з глинотерапії. «Для 
мене головний результат проекту в тому, що ми довели – 
наші діти такі ж, як і всі. Вони такі ж талановиті.»

Ще одна мама, чия дитина долучилася до роботи хабу, 
- голова правління ГО «Голос батьків» Ольга Дей. Водно-
час пані Ольга забезпечувала психологічний супровід 
учасників проекту. За її словами, завдяки творчим за-
няттям діти почали краще тримати увагу, мислити логіч-
но, у них зросла самооцінка.

Координатор хабу Сергій Усович розповів, що проек-
том вже зацікавилися подібні громадські організації в 
Німеччині та Іспанії. Йдуть перемовини про обмін досві-
дом і спільні заходи як у нас, так і за кордоном. 

Створимо в Чернігові дитячу літературну школу 

Мандрівник Олександр Волощук 
пішки перетнув Україну 
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1 Принагідно: в пер-
ших двох названих вище 

поданнях, тобто у названих 
статтях кодексів, йдеться про ме-

ханізми конфіскації. Це КС не роз-
глядав. Але й уваленого виявило-
ся досить для такого суспільного 
резонансу. 

Другим пунктом рішення КС 
визнана неконституційною стаття 
366-1 ККУ – про кримінальну від-
повідальність за не подання елек-
тронних декларацій посадовцями 
про їхні статки чи про недостовір-
не декларування. Тут суд вважає 
кримінальну відповідальність над-
мірною і пропонує м`якшу, напри-
клад, адміністративну, тобто штра-
фи. 

Але найбільшого удару завда-
но по закону «Про боротьбу з ко-
рупцією». Рішенням КС анульова-
но ряд пунктів і абзаців деяких 
статей. Але найскандальніше ось 
що: суд визнав не конституційни-
ми, відтак нечинними аж 4 статті 
закону:48, 49, 50, 51. І це статті, 
де йдеться про право Національ-
ного агентства із запобігання ко-
рупції перевіряти електронні де-
кларації посадовців та про меха-
нізм такої перевірки. Між іншим, 
вони навіть не фігурують у подан-
ні депутатів. 

Вже другого дня НАЗК припи-
нило перевірки і оприлюднення, 
як було досі, декларацій посадов-
ців. 

Ще через день один з суддів 
КС, Сліденко, котрий голосував 
за рішення, але за дві дні подав 
у відставку, заявив на брифінгу, 
що, мовляв, рішення КС не блокує 
оприлюднення реєстру деклара-
цій. Це дещо дивна заява. 

Правда, заслуговує на увагу 
інша заява того ж судді – стосов-
но кримінальної відповідальності 
за не подання декларацій чи їх не-
достовірність. 

Сліденко пояснив, що 366-1 
статтю ККУ про покарання за де-
кларування недостовірної інфор-
мації не можна було втілити у жит-
тя. За його словами, за 2014 рік 
по цій статті було відкрито більше 
2000 проваджень. Закрито одра-
зу майже 360, а інші закрили по-
тім. На його думку це сталося че-
рез те, що формулювання у стат-
ті прописано невдало, зокрема 

щодо «навмисного недекларуван-
ня». Він також вважає, що Верхо-
вна Рада може «за 3 хвилини» ви-
правити усі недоліки в законодав-
сті щодо цієї статті, і вона продо-
вжить діяти.

Ну, по-перше, за 3 хвилини за-
кони парламентом не варто роз-
глядати і ухвалювати. По друге, КС 
не надав Раді навіть «3 хвилини», і 
по тій статті, і по інших скасованих 
законоположеннях – рішення суду 
вступило в дію негайно. 

Але загалом, варто подума-
ти, нащо на хвилі популізму у нас 
ухвалюються «мертві» закони, які 
фактично не діють.

Так чи інакше, але контроль за 
декларуванням статків посадов-
цями держави, від президента до 
судді, а саме так гласить закон, 
призупинено. І в суспільстві вра-
ження, що головним для суду було 
– вивести з-під контролю саме 
суддівський корпус країни, який, 
схоже стає вже якоюсь окремою 
кастою, державно в державі. 

 

Кому це було 
потрібне?

За великим рахунком, насам-
перед агресору – Росії. Щоб роз-
хитувати ситуацію в Україні, ство-
рювати чергову суспільно-полі-
тичну кризу, послаблювати ниніш-
ню владу. Не випадково і подання 
зробили в більшості депутати про-
російської парламентської фрак-
ції партії ОПЗЖ, тобто перефарбо-
вані вчорашні регіонали.

Втім, такий наступ на боротьбу 
з корупцією вигідний і політикам 
різних мастей. 

Що далі?
Які варіанти були і є у ниніш-

ньої влади, адже це пряма атака 
на президента, парламент, де до-
мінує його партія «Слуга народу», 
уряд, призначений цим парламен-
том за участю президента. 

Основаних варіантів два: по-
вільний, але легітимний, і різкий, 
кардинальний, але умовно легі-
тимний. 

Перший варіант – підготовка 
і ухвалення парламентом онов-
леного законодавства про НАБУ, 
НАЗК та іншого, пов̀ язаного з бо-

ротьбою з корупцією, а також по-
ступова заміна членів Конститу-
ційного суду. Це легітимно, але 
надто довго, повільно. 

Другий шлях – негайна замі-
на членів КС і не виконання цьо-
го їхнього скандального рішення. 
Це не легітимно, бо Конституція не 
передбачає ні того, ні іншого. 

Схоже, влада обрала другий 
варіант, мотивуючи небезпеч-
ністю ситуації і, очевидно, спира-
ючись на суспільну думку, яка в 
основному вкрай негативно по-
ставилася до рішення КС. 

Вже 29 жовтня президент Во-
лодимир Зеленський скликав тер-
мінове закрите засідання Ради на-
ціональної безпеки і оборони для 
визначення невідкладної реак-
ції держави на нові загрози краї-
ні, викликані скандальним рішен-
ням КС. Оцінка ситуації главою 
держави була дуже різкою: «Ни-
щівні удари, які завдаються до-
сягненням країни у сфері бороть-
би та ефективної протидії коруп-
ції в Україні, не можуть залишати-
ся поза увагою. Необхідна негайна 
та жорстка оцінка рішенням окре-
мих суб’єктів, дії яких стають де-
далі суспільно небезпечнішими». І 
далі: «Ми не розуміємо, який сюрп-
риз Конституційний суд зробить 
завтра, чи післязавтра... Мені зда-
ється, дуже небезпечно постійно 
чекати. Треба робити швидкі, але 
адекватні кроки.» 

Увечері 29 жовтня з̀ явився 
Указ президента, на основі рішен-
ня РНБО. Згідно цього Указу, Каб-
мін дав вказівку того ж дня Наца-
гентству по запобіганню корупції 
відновити реєстр електронний де-
кларацій для вільного доступу. 

30 жовтня Президент Воло-
димир Зеленський вніс до Вер-
ховної Ради законопроєкт, яким 
пропонує припинити повноважен-
ня суддів Конституційного суду, ви-
знати його рішення про деклару-
вання «нікчемним» і без правових 
наслідків та скасувати відповідні 
зміни до Закону «Про запобігання 
корупції». 

У пояснювальній записці до 
законопроєку вказується, що рі-
шення КС не мало належного об-
грунтування та виходить за межі 
конституційного подання. 

Втім, Конституція України гла-

сить, що змінити склад Конститу-
ційного суду можна лише за зго-
дою самих суддів. Для цього по-
трібно щонайменше дві третини 
від конституційного складу суду. 
До речі. Суддя КС призначається 
на 9 років, у нинішніх суддів різні 
терміни до завершення її каден-
ції. А в Указі ідеться про звільнен-
ня всього суду. Хоч у Конституції 
вичерпно перераховані підстави 
для звільнення судді КС. Зокрема, 
це може бути неспроможність ви-
конувати свої обов’язки за станом 
здоров’я, порушення вимог щодо 
несумісності, вчинення істотного 
дисциплінарного проступку чи не-
хтування своїми обов’язками та 
подання заяви про відставку. 

Крім того, Конституція чітко 
визначає, що рішення та висно-
вки КС є обов’язковими, остаточ-
ними та не можуть бути оскаржені. 
Проте законопроєктом президен-
та пропонується не виконувати рі-
шення КС.

Ось такий правовий колапс. 
Втім, не перший у нашій новітній іс-
торії. Подібне було у Помаранчеву 
революцію, коли на піку протисто-
яння, 8 грудня 2004 року, Верхо-
вна Рада одночасно ухвалила два 
кардинальні компромісні рішення: 
про так званий «третій тур» прези-
дентських виборів, тобто про пе-
реголосування другого туру, і про 
серйозні зміни Конституції, піс-
ля нових парламентських виборів 
весни 2006-го. Цими змінами урі-
залися повноваження президен-
та на користь парламенту. Про ле-
гітимність і конституційність всьо-
го цього можна подискутувати. Як 
і про політичну кризу 2007-го року, 
що завершилася першим в історії 
розпуском парламенту. Що вже 
говорити про легітимність і кон-
ституційність зміни влади другим 
Майданом шляхом фактично по-
встання. Що ж, на те й революції. 

Однак, нинішня криза – впер-
ше в абсолютно нових за ці май-
же 30 років реаліях: війна на на-
шій землі і втрата частини терито-
рії. Нині залишається лише споді-
ватися на свідомість суспільства і 
апелювати до розуму і патріотизму 
політиків. Все це непросто при на-
шому недорозвиненому громадян-
ському суспільстві. 

Петро АНТОНЕНКО

Рейтинг 
найбагатших 

українців
ТОП-100 представив журнал 

НВ. Загальні статки всіх фігуран-
тів рейтингу склали 34,4 мільяр-
дів доларів. Це на $ 400 млн мен-
ше, ніж 2019 року, і на цілих $ 17,4 
млрд нижче, ніж було в довоєнному 
2013-му.

Сайт OBOZREVATEL відібрав лі-
дерів рейтингу. Ось вони та їхні 
статки в мільярдах або мільйонах 
доларів. Першість вже чимало ро-
ків утримує Рінат Ахметов. Другим 
іде зять Кучми Пінчук. У трійці бага-
тіїв – попередній президент країни 
Порошенко. 

1. Рінат Ахметов – 6,6 млрд.

2. Віктор Пінчук – 2,4 млрд.

3. Петро Порошенко – 1,492 млрд.

4. Дмитро Фірташ – 1,273 млрд.

5. Вадим Новинський – 1,224 млрд.

6. Ігор Коломойський – 1,181 млрд.

7. Олександр і Галина Гереги – 
1,157 млрд.

8. Геннадій Боголюбов – 1,079 
млрд.

9. Костянтин Жеваго – 853 млн.

10. Віктор Медведчук – 776 млн.

11. Сергій Тігіпко – 567 млн .

12. Олексій Мартинов – 476 млн.

13. Юрій Косюк – 452 млн.

14. Владислав Чечоткін – 445 млн.

15. Олександр Ярославський – 434 
млн.

16. Костянтин Григоришин – 399 
млн.

17. Олексій Вадатурський – 398 
млн.

18. Володимир Костельман – 363 
млн. 

19. Андрій і Руслан Веревські – 358 
млн. 

20. Дмитро Запорожець – 354 млн.

Брати Ігор і Григорій Суркіси – 
на 29 місці, мають спільні статки на 
276 млн. Колишній мер Києва Сте-
пан Черновецький – на 30 місці, 
265 млн. 

Цікава динаміка змін найба-
гатших українців у порівнянні з по-
переднім 2019 роком, яку теж на-
водить журнал НВ. Ось перша де-
сятка. Шість багатіїв наростили за 
рік свої статки (ось на скільки від-
сотків): Медведчук – 485 %, Фір-
таш – 61, Гереги – 24, Порошенко 
– 19, Жеваго – 15, Пінчук – 5. Чо-
тири багатії зменшили за рік статки 
(у відсотках):Ахметов і Новинський 
– по 31 %, Боголюбов – 22, Коло-
мойський – 20.

Війна на Донбасі: 
знову загибель і 

поранення наших 
військових

В ніч на 28 жовтня противник 
здійснив обстріл з напрямку Пікузи 
на Водяне, використовуючи в тому 
числі гранатомети. Внаслідок об-
стрілу, загинуло двоє військовос-
лужбовців ЗС України. 

29 жовтня російські найманці 
п’ять разів порушили режим припи-
нення вогню, від чого було поране-
но двох військових.

На провокації противника укра-
їнські військові надали адекватну 
відповідь. 

Корупція: Конституційний Суд 
України – проти України

Державне бюро розслідувань 
розпочало розслідування діянь го-
лови Конституційного суду Олексан-
дра Тупицького.

За інформацією відомства, «го-
лова КСУ у липні 2018 року, у скла-
ді групи осіб, самовільно зайняв не 
відведену йому у встановленому за-
конодавством України порядку зе-
мельну ділянку та уклав правочин, 
яким визнав повноваження у поса-
дових осіб органів РФ на внесення 
записів про відчуження української 
земельної ділянки та віднесення її 
до категорії тих, що підпадають під 
юрисдикцію РФ».

Відзначається, що таким чином 
Тупицький можливо вчинив діяння 
на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності, державній та еко-
номічній безпеці України за ч. 2 ст. 
197-1 та ч. 1 ст. 111 ККУ.

Санкція статей передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі від 
12 до 15 років з конфіскацією майна.

Олександр Тупицький у 2018 
році став власником земельної ді-
лянки у селищі Кореїз окупованої АР 
Крим, оформивши договір купівлі-
продажу за російським законодав-
ством, та не відобразив інформацію 
про це у своїй декларації про майно 
та доходи.

У свою чергу голова Національ-
ного агентства з питань запобігання 
корупції Олександр Новіков заявив, 
що Конституційний Суд у рекордні 
строки розглянув подання 47 народ-
них депутатів, щоб захистити власні 
інтереси.

Антикорупційне відомство та-
кож зацікавилося головою КС 
Олександром Тупицьким. Пряма 
мова Новікова: «1 жовтня 2020 
року голова КСУ Олександр Ту-
пицький отримав запит від НАЗК: 
дайте пояснення, оскільки у вас є 
довіреність в реєстрі України на 
операції з земельними ділянками 
в Криму.»

Чоловік судді Конституційного 
суду Ірини Завгородньої Сергій в 
липні купив 3-кімнатну квартиру у 
Києві за майже 13 мільйонів гри-
вень. Джерело: матеріал агенції 
розслідувань Bihus.Info

Деталі. Чоловік судді придбав 
квартиру площею 124 квадратних 
метри у комплексі «Новопечерські 
липки». Журналісти вказують, що 
орієнтовна вартість такого помеш-
кання без ремонту – майже 13 
мільйонів гривень, вартість квар-
тири схожої площі з ремонтом по-
чинається приблизно з 14 мільйо-
нів гривень.

У 2018-му році Завгородній та-
кож купував квартиру в «Новопе-
черських липках» в сусідньому бу-
динку комплексу. Тоді 54 квадрат-
них метри нібито обійшлися йому 
у 1,3 мільйона гривень, хоча нині 
ціни на аналогічні помешкання в 
цьому ж будинку стартують з май-
же 4 мільйонів гривень.

Журналісти вказують, що згід-
но з декларацією дружини-судді 
за 2019 рік, Завгородній отримав 
за рік 75 тисяч гривень пенсії від 
Пенсійного фонду в Москві (Завго-
родній – громадянин Російсьої Фе-
дерації), 1,8 мільйонів гривень від 
продажу меншої квартири і 700 ти-
сяч гривень – від продажу авто.

Автомобіль Завгородній од-
разу ж оновив, придбавши новий 
BMW X4 за 1,6 мільйона гривень.

Якщо вірити останній електро-
нній декларації Завгородньої, її 
зарплата минулоріч склала понад 
4 мільйони гривень (понад 330 ти-
сяч на місяць). Ще майже три міль-
йони гривень Завгородній нібито 
подарувала її 81-річна матір Марія 
Романчак. В готівці суддя тримає 
120 тисяч доларів і 2.8 мільйонів 
гривень.

«Українська правда», 
29.10.2020.

У ДБР почали розслідувати 
можливу державну зраду 

голови Конституційного суду

Чоловік судді Конституційного суду 
купив квартиру в Києві за 13 мільйонів, 

хоча в декларації лише пенсія
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За три роки «бізнес 
шанованих людей» 
вивів з України 
22 мільярди доларів
Голова Державної податкової 

служби Олексій Любченко заявив, що 
за три роки «бізнес шанованих людей» 
вивів з України 22,4 млрд доларів. Зо-
крема, 5 млрд доларів вивели на Кіпр, 
4 – в Нідерланди, 3 – до Великої Брита-
нії, 2 – до Німеччини.

Він додав, що 10 млрд із 22,4 млрд 
доларів – це дивіденди. Загалом з 22,4 
млрд доларів сплачено 0,63 млрд до-
ларів податку за середньою ставкою 
2,8%.

За словами Любченка, механізм 
трансфертного ціноутворення (ТЦО) до-
зволить залишити в країні 30-40 млрд 
доларів прибутку.

«Моя позиція – створити умови, 
коли країна трохи відпочине від нечес-
ної гри», сказав голова Податкової.

За перші 9 місяців 
року 8753 рази 
громадяни 
змінювали ім'я
Про це УНН повідомляє з посилан-

ням на пресслужбу Міністерства юс-
тиції України. «На такий відповідаль-
ний крок зважуються громадяни різ-
ного віку та різної статі. Частіше майже 
в 2 рази це роблять жінки. При цьому 
до переліку не враховано тих, хто змі-
нив прізвище при державній реєстра-
ції шлюбу. 

Тенденція щодо зміни імені змен-
шується за останні роки. «Якщо у 2016 
році спостерігався справжній «бум» на 
зміну імені – відповідних актових за-
писів було складено 22365, то у 2019 
таких було 15689», повідомили у мініс-
терстві. 

Ось приклади, як громадяни змі-
нювали власні імена (перше імя – яке 
було, друге – на яке змінили): Джоя – 
Белла; Єлизветета – Климентина; Ау-
рел – Олександр; Людмила – Кая; Анна 
– Оліанна; Володимир – Вальдемар; 
Іван – Йонас; Дррааоллдлісс – Анна; 
Ганна – Анабелла; Марія – Деріка; Лю-
цифєр – Джек; Євген – Єжі; Наталія – 
Адіті; Лариса – Глорія-Сандра.

У Мін’юсті також назвали найбільш 
популярні імена, якими українці нази-
вали своїх дітей у 2020 році. Найпопу-
лярніші – Артем та Софія. Також серед 
популярних імен для хлопчиків – Мат-
вій, Максим, Давид, Нікіта, Михайло, 
Данііл, Богдан, Андрій, Іван, Василь, 
Олександр, дівчат – Анастасія, Вікто-
рія, Аліса, Луна, Анна, Вероніка, Полі-
на, Марія.

За перші 8 місяців 
року через фальшиві 
повідомлення 
про «мінування» відкрили 
більше 600 проваджень
При цьому правоохоронці закрили 

44 провадження.
До суду направили 99 проваджень, 

у тому числі 87 – з обвинувальним 
актом. 126 особам повідомили про 
підозру.

Про це повідомив Офіс генпроку-
рора. 

Стаття 259 Кримінального кодексу 
України (завідомо неправдиве повідо-
млення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів 
власності) передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від 
двох до шести років. Якщо були спричи-
нені тяжкі наслідки – термін покарання 
становить від чотирьох до восьми років 
в’язниці.

Про амністію 
на Донбасі

Досягнувши миру, ми роз-
почнемо безпечну реінтеграцію, 
користуючись успішним міжна-
родним досвідом. Це пакет зако-
нів про перехідний період, насам-
перед – про відповідальність. Тут 
існує велике поле для маніпуля-
цій, давайте зупинимося деталь-
ніше. 

Страшне слово «амністія» – не 
про всіх і не про уникнення відпо-
відальності. А про мільйони наших 
громадян, на чиїх руках немає 
крові і які зараз фактично самі 
перебувають у заручниках в оку-
панта. 

Про армію
Настання миру в Україні не 

означає, що ми перестанемо дбати 
про армію. У 2020-му році бюджет 
на армію став найбільшим в історії 
України. В часи коронакризи він не 
зменшився ні на гривню. 

Не розганяйте, будь ласка, 
«зраду», що у 21-му році ми скоро-
тимо кошти на військо. Як мінімум, 
ці кошти залишаться на рівні цьо-
го року. Тобто понад 117 мільяр-
дів гривень. Тобто на 15 мільярдів 
більше, ніж в епоху білбордів про 
армію. 

Можна брехати про нашу не-
патріотичну позицію, але вперше 
з 2014-го року добровольці отри-
мали статус учасників бойових 
дій. Іноземці, які захищали Укра-
їну, отримують громадянство. А 
Україна отримала статус партне-
ра НАТО з розширеними можли-
востями. 

Та найголовніше, що є у нашого 
війська, – це люди. 

Ми будуємо українське вій-
сько, яке зможе захистити Україну 
на суші, у воді, в повітрі та кіберп-
росторі. Щоб більше ні в кого не 
виникло навіть думки, що можна 
посягнути на наш суверенітет, те-
риторіальну цілісність або відібра-
ти в України частину території без 
єдиного пострілу.

Цього не буде ніколи. А ті, хто 
без бою віддав Крим, мають нести 
відповідальність.

Про Крим 
Мир на Донбасі та деокупа-

ція Криму – мої ключові пріори-
тети. На жаль, у порядку денно-
му Нормандського формату ні-
коли не було питання Криму. Але 
воно було, є і завжди буде у на-
шому порядку денному. Допоки 
Крим залишається окупованим, 
а українці та кримські татари там 
зазнають регулярних переслі-
дувань, світ не має забути про 
Крим. 

Ми створюємо формат 
«Кримська платформа». Це ко-
ординація міжнародних зусиль 
для захисту прав кримчан та де-
окупації півострова. Я вже пред-
метно обговорив цю ініціативу з 
представниками Європейського 
Союзу, Великої Британії, Кана-
ди, Туреччини та іншими партне-
рами. 

Про велике будівництво
Ми «зшиваємо» Україну. Не 

лише ідеями. А й дорогами та 
мостами. Цього року – це 4 ти-
сячі кілометрів доріг державно-
го значення та 2 тисячі місцево-
го значення. 100 шкіл, 100 садоч-
ків, 100 спортивних об’єктів. 210 
приймальних відділень з новіт-
нім медичним обладнанням. Коли 
ми озвучили ці цифри на почат-

ку року, багато хто не вірив. Але 
більшість із цих об'єктів уже гото-
ві, і до кінця року ми виконаємо 
цей план. 

Інколи звучить критика: мов-
ляв, ми закінчуємо деякі об’єкти 
попередньої влади. Ключове сло-
во – закінчуємо. Не затягуємо на 
роки, «розпилюючи» кошти на їх 
будівництві. А закінчуємо. Якісно 
та швидко.

«Велике будівництво», незва-
жаючи на давню традицію україн-
ської політики, не закінчиться піс-
ля місцевих виборів. А стане ще 
масштабнішим. Крім нових доріг, 
шкіл, садочків і лікарень, ми по-
чнемо реставрацію українських 
замків, театрів, музеїв, об'єктів 
культурної та архітектурної спад-
щини. 

Про корупцію і «посадки»
У моїй програмі написано – не 

боротьба з корупцією, а перемога 
над нею. Та є підозра, що право-
охоронні органи дочитали речен-
ня не до кінця і сприймають як за-
вдання лише першу частину – «не 
боротьба з корупцією».

Скажу чесно – мені все це на-
бридло. У нас нульова толерант-
ність до корупції, це підтверджу-
ють наші партнери у Європі та 
США. Та чи достатньо президенту 
не красти, щоб не крали інші? Ні. 

Люди кажуть: весна прийшла. 
Де посадки? Вірите чи ні, але саме 
цим питанням та словами, які не 
можна казати на телебаченні, я 
починаю кожну нараду з керівни-
ками шести правоохоронних ор-
ганів.

Вони казали: нам заважають 
тільки телефонне право та відсут-
ність політичної волі. Воля є. Теле-
фонного права немає. Опоненти 
заявляють, що це не так. То ска-
жіть: де ж той телефон??? Може, 
хоч так буде результат? Бо зараз 
– законодавчі, оперативні, мате-
ріальні, психологічні умови є. А ре-
ального результату немає. 

Я не маю права втручатися у 
вашу роботу, але маю право дати 
їй оцінку. Моя оцінка – незадовіль-
на. Та я вірю, її можна й потрібно 
виправити. 

Про зовнішню політику
До речі, як би дехто не пере-

конував і не старався, міжна-
родна коаліція продовжує під-
тримку України, більше того – 

вона виходить на новий рівень. 
Ми зберегли двопалатну під-

тримку США. Україна та Велика 
Британія офіційно стали страте-
гічними партнерами. На безпре-
цедентний рівень вийшли відно-
сини України та Туреччини. Надій-
ним партнером, без перебільшен-
ня – міжнародним побратимом 
для нас залишається Канада. 

А всі експерти відзначають, 
що цьогорічний Саміт Україна – 
ЄС та спільна заява чи не впер-
ше так яскраво підкреслюють 
партнерство України та Європи. 
Відзначають наші успіхи, зокре-
ма відчутний прогрес виконання 
угоди про асоціацію, всі переду-
мови для «промислового безві-
зу», угоди про спільний авіаційний 
простір з ЄС, поглибленої інтегра-
ції українських ринків з європей-
ськими.

А ще – чіткий меседж: без-
візовому режиму України з Єв-
ропою нічого не загрожує. Хто б 
вам що не казав. Це стосується 
і співпраці з МВФ, яку ми продо-
вжуємо. Так само – як зі Світовим 
банком та ЄБРР. 

Сьогодні ми фактично зано-
во будуємо конструктивний діа-
лог і добросусідські відносини з 
Угорщиною, Румунією, Польщею. 
Разом з Польщею та Литвою ми 
заснували «Люблінський трикут-
ник». Це платформа політичної, 
економічної та соціальної взає-
модії.

Про медреформу
Існував ризик звільнення 50-

ти тисяч медиків і закриття 332-ох 
лікарень. Під загрозою опинились 
екстрена медична допомога, бага-
топрофільні лікарні, онкоцентри, 
госпіталі ветеранів, більшість ди-
тячих лікарень, психіатрична та ту-
беркульозна служби. Всього цього 
ми не допустили. 

Знаю, тема медичної реформи 
викликає жваві суперечки. Та да-
вайте визнаємо правду – ця ре-
форма має як беззаперечні пе-
реваги, так і відверто слабкі міс-
ця. Наше завдання – зберегти 
позитивні моменти та виправити 
помилки. 

Про місцеві вибори 
і запитання «самому собі»

25 жовтня в Україні відбудуть-
ся місцеві вибори. Дуже важли-

ві. Не для політичних партій. А для 
вас. Для розвитку і добробуту ва-
ших міст, сіл, громад. В цей день я 
задам вам 5 запитань. І чекатиму 
на ваші відповіді. 

Ну а сьогодні я задам важли-
ві, відверті запитання самому собі. 
І одразу на них відповім. Чи думав 
я рік тому, що змінювати країну на 
краще буде настільки складно? Ні. 
Чи змінив би я своє рішення, якби 
тоді знав про це? Ні. Чи вдасться 
все нам з вами? Так! 

Про недоторканість 
можновладців

Було багато спроб, та за ка-
денції жодного Президента не було 
ухвалено закон про імпічмент Пре-
зидента. Ми це зробили. 

Те, що обіцяли всі депутати 28 
років, ми зробили за чотири міся-
ці. Зняли депутатську недоторкан-
ність. За кнопкодавство – кримі-
нальна відповідальність, за прогу-
ли – штрафи.

Відбулося повне перезаван-
таження політичної системи. Сьо-
годні в Україні немає жодного чи-
новника, який думає, що він не-
доторканний або «вічний». Неваж-
ливо – голова ОДА, генеральний 
прокурор чи прем’єр-міністр. Не-
має результату – немає тебе на цій 
посаді. 

Про економічний 
розвиток

Зрозуміло, що коронакриза 
не зробила винятку для економі-
ки України. Але всі кризи минають. 
Мине й ця. А ми вийдемо з неї силь-
нішими. 

Ми намагались зрозуміти – 
що не так було зроблено в управ-
лінні економікою за 28 років і як 
це виправити. Уряд провів по-
вноцінний аудит держави і протя-
гом двох тижнів представить його 
результати. 

Треба зменшити частку дер-
жави в економіці і розвивати дер-
жавно-приватне партнерство. 
Наш фінансовий ресурс обмеже-
ний, ми не можемо задовольнити 
всіх. Але маємо допомогти тим, хто 
допоможе іншим. 

«Українська правда», 20.10.2020.
Pravda.com.ua

Послання Президента України 
Володимира Зеленського до народу, 

виголошене у Верховній Раді
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Слово прощання

Наша газета виходить у світ по 
четвергах, друкується, як і інші га-
зети, напередодні. Цей номер дру-
кувався вчора, 4 листопада. І хоч у 
США, особливо на Заході величез-
ного континенту, ще була ніч на се-
реду, при нинішньому рівні кому-
нікацій уже стали відомі перші під-
сумки президентських виборів і го-
ловна їх інтрига – хто ж обраний 
наступним президентом наймогут-
нішої держави світу – діючий прези-
дент Дональд Трамп чи його супер-
ник Джозеф Байден?

Президентські вибори за уста-
леною традицією і законом прохо-
дять у США «у перший вівторок після 
першого понеділка листопада», кож-
ного високосного року. 

Водночас проходять і парла-
ментські вибори. До них чомусь 
менша увага. Між тим, США – пар-
ламентсько-президентська респу-
бліка з домінуючою роллю саме пар-
ламенту, Конгресу США. За амери-
канськими законами Конгрес може 
дочасно відправити президента у 
відставку шляхом імпічменту, це 
право має Палата представників, а 
от президент в жодному разі не має 
права розпустити парламент. 

Цікавий факт. Будуючи нову сто-
лицю, перший президент США, один 
з батьків-засновників держави, 
«батько нації» Джордж Вашингтон 
символічно спланував нове місто на 
березі річки Потомак, назване по-
тім його іменем. На найвищому па-
горбі він почав будувати Капітолій, 
будівлю Конгресу США. А вже не-
подалік, нижче, спланував будівни-
цтво знаменитого Білого дому, ре-
зиденції президентів держави. Цим 
символічно підкреслювалося вер-
ховенство парламенту. 

У 1997 році мені пощастило в 
складі делегації журналістів Укра-
їни бути на двотижневому навчан-
ні у США. Перший тиждень ми пере-
бували у столиці, Вашингтоні. Були 
і в Конгресі, довгенько піднімаю-
чись сходами високого пагорбу на 
вершину американської демократії, 
були і в Білому домі. Враження не-
забутні. 

Отож, позавчора американці 
обирали також парламент: всіх 435 
членів Палати представників, про-
порційно від населення кожного 
штату, і третину Сенату, в якому за-
галом 100 сенаторів, по 2 від штату. 
Така ротація Сенату проходить кож-
ні два роки, отже загалом каденція 
кожного сенатора – 6 років. Обира-
ли й губернаторів 13-ти штатів, а це 
висока посада. Адже у федеральній 
державі штати мають величезну ав-
тономію. Та й найбільші штати пере-
вищують за територією і населен-
ням десятки держав світу. 

Разом з президентом обираєть-
ся і віце-президент, на ті ж 4 роки. 
Його місія не лише представницька, 
він водночас є головуючим у Сена-
ті. Та й в разі дочасного припинен-
ня повноважень президента авто-
матично стає главою держави на 
час, що зостався до кінця каденції. 
А таке в історії США бувало не раз. 

Все ж, найбільша увага – до по-
статі президента США. Адже він – 
глава держави, її виконавчої вла-
ди – очолює уряд, в якому нема 
посади прем`єр-міністра, є голов-
нокомандувачем, укази прези-

дента обов̀ язкові до виконання 
в державі. 

В США діє немало політичних 
партій, хоча чомусь дехто вважає, 
що лише дві. Просто реально до-
мінують дві партії, які існують май-
же стільки, як держава, – понад 
200 років. Республіканська партія 
– консервативна за ідеологією, де-
мократична – ліберальна. І це дій-
сно партії ідеологічні, на відміну 
від України, де наші понад 350 пар-
тій – не ідеологічні, а політхолдин-
ги від тих чи інших бізнесових груп. 
Отак і коливається політична систе-
ма США від лібералізму до консер-
ватизму, при тих чи інших президен-
тах і складі парламенту. Часто вони 
не співпадають, як нині. На виборах 
Конгресу 116-го скликання 6 листо-
пада 2018 року в палаті представ-
ників перемогли демократи: 235 
місць з 435-ти, в Сенаті – респу-
бліканці: 53 місця зі 100, проти 45 
у демократів, а ще 2 сенатори є не-
залежними. 

Але й при неспівпадінні це є 
лише рівновагою у владі. На відмі-
ну від нас, де президенти прагнуть 
підім`яти під себе парламент. 

Ким були президенти США в 
останні 40 років? Для зручності ві-
зьмемо роки їх обрання, бо реально 
новий президент вступає на посаду 
за два з лишком місяці після вибо-
рів, у січні наступного року. Це про-
міжок, період спокійної ділової пе-
редачі влади, в разі обрання нового 
президента. 

1980 – 1988 роки: президент 
– республіканець Рональд Рейган, 
котрий входить у п`ятірку найуспіш-
ніших глав держави в історії. Саме 
про ньому перемогою Заходу за-
вершилася «холодна війна», в СРСР 
почалась Перебудова, визрів роз-
пад так званого соціалістичного та-
бору. Цей процес завершився при 
його наступникові теж республікан-
цеві Джорджу Бушу-старшому, це 
1988–1992 роки. Саме в цей час 
впали комуністичні режими в Єв-
ропі і розпався Радянський Союз. 
1992 – 2000 – главою держави 
представник Демократичної пар-
тії Білл Клінтон. 2000 – 2008: пре-
зидент – республіканець Джордж 
Буш-молодший, син Буша-старшо-
го. 2008 – 2016 – демократ Барак 
Обама на чолі держави. 

Лише один раз за ці 4 десятиліт-
тя президент керував одну каден-
цію, в інших випадках діючий гла-
ва держави переобирався на дру-
гий термін. І тільки два їх дозволяє 
американський закон. Таку тради-
цію заклав той таки Джордж Ва-
шингтон: обраний двічі, він відмо-
вився балотуватися втретє і закли-
кав до цього своїх наступників. Це 
було неписане правило, традиція. 
Вона буде порушена за два століття 
лише один раз, під час Другої світо-

вої війни: Франклін Рузвельт у 1940 
році був обраний втретє, а у 1944 
році навіть учетверте, але на само-
му початку каденції помер. Пізніше 
традиція стала вже законом, ухва-
леним Конгресом. 

У 2016 році президентом доволі 
несподівано став 70-річний респу-
бліканець Дональд Трамп, успішний 
бізнесмен, в тому числі у телебізне-
сі, але новачок у політиці. Він пере-
міг на виборах кандидатку від Дем-
партії Хілларі Клінтон, дружину пре-
зидента Клінтона (це почесне зван-
ня залишається за президентами 
США пожиттєво). 

Джордж Байден на три роки 
старший Трампа. Президентові за-
раз 74, його супернику 77. То чи не 
рано сходять з дистанції наші полі-
тики і чи варто похапцем їх «спису-
вати» через вік? 

Байден дві каденції був віце-
президентом США при попередній 
адміністрації демократів, при Бара-
ку Обамі. 

Шанси діючого президента на 
переобрання оцінюють, звісно, 
за його діяльністю 4 роки на поса-
ді. Трамп – фігура колоритна і про-
тирічива. Але за ці 4 роки успішно 
розвивалася економіка США. А ще 
Трамп зробив акцент саме на вну-
трішній політиці. А у зовнішній ро-
бив акцент винятково на інтересах 
США. Інколи аж надто різко, аж до 
загострення стосунків з найближчи-
ми партнерами країнами НАТО. 

Шанси кандидатів? Соціологічні 
опитування в США останні тижні по-
казували суттєву перевагу Байде-
на у виборчих перегонах. Але треба 
зважити ось на що. Настрої вибор-
ців часто непередбачувано міня-
ються. 4 роки тому таку ж перева-
гу опитування пророкували Хілла-
рі Клінтон. Друге – своєрідність ви-
борчої системи США. Президентські 
вибори не прямі: виборці кожного 
штату обирають лише своїх так зва-
них виборників, колегія яких потім 
обирає президента. Виборників у 
середньому по кілька від штату, але 
залежно від його населення. І кіль-
кість ця дуже відрізняється, адже в 
одних штатах кілька мільйонів на-
селення, в інших десятки мільйонів. 
Причому, що суттєво, варто якійсь 
партії бодай мінімально перемогли 
в якомусь штаті, вони забирає собі 
всю квоту виборників від нього. 

Українські засоби інформації, 
в тому числі Інтернет, коментатори 
чомусь в більшості тяжіли в ці місяці 
до Байдена, як 4 роки тому до Клін-
тон. Хоча варто було б виявляти ней-
тральність. Врешті, хто б не був пре-
зидентом США, це не дуже змінює 
цю і далі наймогутнішу державу сві-
ту. І з будь-якими президентами, ад-
міністраціями Україна буде співпра-
цювати. Адже США – стратегічний 
партнер України. 

Петро АНТОНЕНКО

Президентські вибори у США: 
Трамп чи Байден?

Видатний український 
мовознавець 

Олександр Пономарів
Олександр Данилович Пономарів 

(17.10.1935, Таганрог — 14.10.2020, 
Київ) – мовознавець, перекладач, публі-
цист, громадський діяч. Доктор філоло-
гічних наук, професор кафедри мови та 
стилістики Інституту журналістики Київ-
ського національного університету ім. Т. 
Шевченка, академік АН ВШ України, за-
ступник голови Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» ім. Т. Шевченка; відпові-
дальний редактор газети «Київський уні-
верситет»; головний редактор «Записок 
Наукового історико-філологічного това-
риства Андрія Білецького». 

Народився в Таганрозі, на українській етнічній території. 
Закінчив філологічний факультет Київського університету.
Від серпня 1961 до травня 1976 року працював у Інституті мо-

вознавства ім. О. Потебні АН України.
1975 року захистив кандидатську дисертацію «Лексика грецько-

го походження в українській мові». 1976 – 1979 роки – старший ре-
дактор у київському видавництві «Техніка».

Від лютого 1979 року – викладач, старший викладач, доцент, 
професор, кафедри мови та стилістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (у 1988 –2001 – завідувач ка-
федри). Докторська дисертація «Проблеми нормативності україн-
ської мови в засобах масової інформації» (1991).

Автор понад 250 наукових, науково-популярних та науково-публі-
цистичних праць з історії й культури української мови, проблем норма-
тивності мови засобів масової комунікації, українсько-грецьких мов-
но-літературних зв'язків, теорії й практики перекладу. Автор і редактор 
словників, підручників та навчальних посібників із української мови. 

Перекладав з новогрецької мови та слов'янських мов.
Був членом Спілки письменників України (1993), Спілки журна-

лістів України (1985).

Літературознавець, 
поет, перекладач 

Олександр Астаф'єв
29 жовтня помер професор Київ-

ського національного університету ім. 
Т. Шевченка, доктор філологічних наук 
Олександр Астаф'єв.

Олександр Григорович Астаф'єв на-
родився 10 серпня 1952 року, на мисі 
Лазарєва Хабаровського краю, у радян-
ському концтаборі, в сім`ї репресованих. 
Тут від рук вуркаганів загинув батько, та-
лановитий музикант Григорій Астаф’єв. У 
1953 р., після амністії, разом з матір’ю 
переїхав у с.Вовківці Борщівського ра-
йону на Тернопільщині, де проживала де-
портована з Польщі мамина родина.

У 1980 році у Львові закінчив Український поліграфічний інсти-
тут, здобув фах журналіста. Працював у газеті, Товариства книго-
любів, видавництві. Навчався в аспірантурі та докторантурі у Києві, 
в Інституті літератури імені Шевченка НАН, де захистив кандидат-
ську (1990) та докторську (1999) дисертації.

Із 1986 року по 2001 рік працював у Ніжинському державно-
му педагогічному інституті імені Миколи Гоголя, де пройшов шлях 
від асистента до професора кафедри української літератури. Ра-
зом з дружиною Марією Астаф̀ євою очолювали організацію То-
вариства «Просвіта» університету, видавали створену ними газе-
ту «Просвіта». 

Понад двадцять останніх років професор Олександр Астаф'єв 
працював на кафедрі історії української літератури, теорії літерату-
ри і літературної творчості Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.

В останні п'ять років — також професор філологічних кафедр 
Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові та Вищої школи управління 
охороною праці у м. Катовіце (Польща). Читав курси лекцій у Вар-
шавському і Краківському університетах, Сорбоні та Паризькому ін-
ституті східних мов і цивілізацій, Грайсвальдському та Люнебурзь-
кому (Німеччина), Будапештському університетах.

Лауреат кількох літературних премій імені. Автор кількох пое-
тичних збірок. Переклав відомих письменників з багатьох мов.

Автор низки монографій і літературознавчих книг, найважливі-
ші з них: «Стилізація» (1998); «Лірика української еміграції: еволю-
ція стильових систем», «Образ і знак», «Тема голодомору в україн-
ській літературі: спроба екзистенційного аналізу», «Поетичні сис-
теми українського зарубіжжя», «Празька поетична школа», «Поети 
«Нью-Йоркської групи», «Паризькі лекції», «Ніжинська еміграція» (у 
співавт.), «Теорія і практика українського перекладу», «Ренесансна 
література українсько-польського пограниччя».

Твори Олександра Астаф'єва увійшли до вітчизняних та зарубіж-
них антологій, перекладені англійською, німецькою, французькою, 
болгарською, польською, російською, білоруською, грузинською та 
іншими мовами.

В останній рік життя вийшли такі підсумкові книжки Олексан-
дра Астаф'єва: «Вибрані поезії» за 1968–2019 рр., вибрані пере-
клади «Біля чужого багаття», вибрана есеїстика «Розмова з бігуном 
на довгу дистанцію», дослідження «Тарас Шевченко і польська літе-
ратура: впливи, контексти, адаптації» (всі названі книги – у 2020 р., 
Львів, «Піраміда»), «Українсько-польські літературні діалоги», «Поль-
ська та українська літератури доби Ренесансу і бароко» ( обидві кни-
ги – 2020, Київ, «Талком», друга – у співавт.).
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Закордонне українство

Українська школа у Неаполі розпочала 
навчальний рік

Українська закор-
донна школа імені Лесі 
Українки у Неаполі роз-
почала навчальний рік 
2020-2021.

Школа була відкри-
та у 2004 році Асоціа-
цією українських жінок 
в Італії. Заклад допо-
магає учням 1-9 класів 
здобути знання згідно 
з вимогами міністер-

ства освіти України. В школі викладаються українська мова та літера-
тура, українознавство, історія та географія України, правознавство, 
мистецтво.

Управа Українсько-
го Релігійного і Культурно-
го Осередку ім. Св. Андрія 
та православна громада 
в Норт Порті, штат Флори-
да (США) 11 жовтня прове-
ли свого отця-емерита Іва-
на Фатенка та його дружину 
добродійку Анастасію, які 
виїжджають на північ до ді-
тей і внуків. По Службі Бо-
жій, яку відправив о. Олег 
Сацюк, присутні були за-
прошені на прощальний по-
луденок в залі Осередку. 

Голова Осередку Віктор 
Лісничий привітав присут-
ніх та попросив о. Івана та 
о. Олега почати полуденок 
молитвою. Лісничий розпо-
вів про віддане служіння о. 
Івана православній грома-
ді в Норт Порті протягом 20-
ти років, а культурно-освіт-
ня референт Галя Ліснича 
щиро подякувала добро-
дійці Анастасії Фатенко за 
її довголітню працю поруч 
із о. Іваном. Під її керівни-
цтвом і невтомною працею 
відбувалися щорічні Різд-
вяні Свят-вечері, Великодні 

обіди та празники св. Ан-
дрія.

На пам’ятку про Осеред-
ок і його вдячну громаду Ві-
ктор Лісничий опрацював 
два портрети о. Івана та до-
бродійки Анастасії, які було 
вручено їм в цей час під 
спів «Многії Літа». Від упра-
ви «Українського Села», що 
поблизу Осередку, де остан-
ньо проживали отець і до-
бродійка Фатенки, Оля Баб-
чук вручила букет квітів.

Полуденок закінчив-
ся молитвою, яку провели 
о. Іван, о. Олег та о. Василь 
Петрів, гість з української 
католицької парафії в Норт 
Порті.

Успіх імпрези завдячу-
ється голові Вікторові Лісни-
чому, Галі Лісничій, Олі Баб-
чук, Наталі Невмержицькій, 
Володі Шпічці,Вірі та Богда-
нові Боднарукам та добро-
дійці Роксоляні Сацюк.

Віра БОДНАРУК, 
член управи Осередку, го-

лова ТУМ (США), професор
Фото Віктора Лісничого

Премія Iвана Багряного – 
Світлані Короненко

1996 року Міжнародна Фундація імені Івана Багряного (США) за-
снувала премію, яка щороку присуджується за літературні твори укра-
їнською мовою, наукові дослідження, визначний внесок у розбудову 
державної незалежності України та консолідацію суспільства. «День» 
привітав цьогорічну лауреатку й попросив про коментар. 

«Це справді приємна несподіванка. А усвідомлення значущості 
премії імені Івана Багряного посилюється, коли дізнаєшся, що її ла-
уреатами були такі літературні авторитети, як Ліна Костенко та Іван 
Дзюба. Мене переслідує думка, що зіниця уваги та прихильності рап-
том зупинилася на моїй особі від дня появи вірша «Замовляння на бі-
лоруську мову», котрий дав назву моїй найновішій поетичній збірці. 
Про неї чимало писали. Здається, вона має успіх. І навіть рішення про 
присудження мені премії Фундацією Івана Багряного, як на мою дум-
ку, пов’язане з цією дорогою для мене книжкою, – розповіла письмен-
ниця і журналістка Світлана Короненко. – Я також рада, що в цьому 
рішенні акцент зроблено і на моїй багатолітній активній участі в про-
веденні Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яци-
ка. Я ж не тільки за дипломом журналістка – все моє свідоме життя 
пов’язане з журналістикою. Склалося саме так, що я писала про цей 
патріотичний освітній проєкт, починаючи ще від перших оприлюднень 
його ідеї, пишу про нього й сьогодні. Це мої професійні будні. Як і бага-
толітня робота на радіо. А вірші – то як свято, що приходить лише вря-
ди-годи. Віршеві не накажеш, щоб він написався. І без жодного натяку 
на кокетування скажу: вірші якимось незбагненним дивом звідкись 
прилітають. Як ангели в казці. Сама цьому аж перелякано чудуюся, бо 
ж майже після двох десятиліть поетичної німоти, коли не написався 
жоден рядок, це самовражає своєю незбагненністю. А Іван Багряний 
– то для мене одна з ікон не тільки української літератури, а й націо-
нальної історії. Щаслива усвідомленням того, що доторкнулася своїм 
іменем до його високого імені».

Марія ЧАДЮК, «День»

Українські книги за кордоном
Переклади вийшли в Лівані, Македонії, на Кіпрі
У Лівані арабською мовою вийшов роман Марини Гримич «Ажна-

бія на червоній машині».
У Македонії побачив світ роман Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-

Чіо-сан». 
 На Кіпрі грецькою мовою вийшла збірка віршів Катерини Бабкі-

ної під назвою «Не проси ні про що, крім тепла».
Усі видання вийшли у межах програми Українського інституту кни-

ги для іноземних видавців Translate Ukraine. Усього цього року має 
бути профінансовано переклад 57 українських книжок.

Translate Ukraine – нова програма Українського інституту книги, 
яка частково відшкодовує витрати на видання української літератури 
іноземною мовою. УІК підтримує книжки, написані українською мо-
вою та видані українськими видавцями. Це може бути художня літера-
тура (проза, поезія, драматургія), нонфікшн та гуманітаристика; дитя-
ча та підліткова література.

Загалом програма Translate Ukraine отримала 79 заявок від закор-
донних видавців на переклад українських книжок іноземними мовами.

Інститут надає фінансову підтримку перекладачам, покриває ви-
трати на передачу прав та на переклад. Водночас інституція не покри-
ває видатки на друк та інші супутні витрати (редагування, коректура, 
дизайн, верстка).

А першою книгою, що вийшла за цією програмою, недавно стала 
«Антологія молодої української поезії» видана вийшла у Греціії двома 
мовами: українською та грецькою. До збірки увійшли твори Любові 
Якимчук, Вано Крюґера, Мирослава Лаюка, Тараса Малковича, Окса-
ни Максимчук, Катерини Міхаліциної, Леся Белея, Ірини Шувалової, 
Юлії Стахівської, Ірини Цілик, Богдана-Олега Горобчука та Олени Гу-
сейнової.

«Князь роси» – польською мовою
Він не належав до тих офіційних одописців, які 

задекларувавши в римованих рядках свідомий 
шлях «за Леніним», отримували квартири, поса-
ди, статус «видатних», що залізобетонно закріпив-
ся за ними і в теперішній недо… декомунізованій 
Україні.

Він не належав і до тих, хто отримавши Шев-
ченківську премію, продовжив збирати, як бідний 
в торбу, різностатусні звання й нагороди. Він був 
Тарасом Мельничуком – спалахом, кометою на небосхилі, позачасо-
вим, позастатусним, позарамковим. 

Тарас Мельничук – дисидент, політв̀ язень 
радянського режиму. Поет з трагічною долею 
і сильним поетичним голосом. За життя його 
мало публікували, після смерті намагаються 
бути дотичними до його величі, згладжуючи 
гострі кути непривабливої правди.

Тож надзвичайно важливо, що поетична 
збірка Тараса Мельничука «Князь роси», удо-
стоєна 1992 року Національної премії Украї-
ни імені Тараса Шевченка, цього року впер-
ше перекладена на одну з європейських мов. 
Переклад поезії Мельничука на польську 
мову здійснив поет, перекладач, публіцист, 
голова Нижньосілезького відділення Спілки 

Письменників Польщі Казімеж Бурнат. 
Проект присвячений 30-річчю видання збірки «Князь роси» у ви-

давництві «Молодь» і 25-тій річниці з дня смерті Тараса Мельничука.
Taras Melnyczuk, „Książę rosy”. Tłumaczenie z języka 

ukraińskiego – Kazimierz Burnat. Wrocław – Iwano-Frankiwsk, 
2020, s. 160. ISBN 978-83-951545-9-1

Члени управи Віра Боднарук, Володя Шпічка, 
Галя Ліснича, Анастасія та о. Іван Фатенки, 
Віктор Лісничий, Наталка Невмержицька

Осередок ім. св. Андрія в Норт Порті 
подякував о. Івану Фатенку за багатолітню службу

о. Василь, Люба Петрів, Анастасія та о. Іван Фатенки, 
Роксоляна та о. Олег Сацюки

У Польщі вийшла книга 
українки про натхненних 

Україною
Це книга Мар’яни Кріль «Натхненні Україною. 

Польсько-українські діалоги з Любліна». Вона 
складається з дев’яти інтерв’ю авторки із різни-
ми людьми, що пов'язані і походять з Любліна та 
в різний спосіб роблять якісь добрі справи для 
України.

Серед її співрозмовників - видатний мо-
вознавець, етнолінгвіст Єжи Бартмінський, ко-
лишній заступник міністра освіти і закордонних 
справ Польщі Кшиштоф Становський, письмен-
ник та перекладач Богдан Задура, Александра 
Зінчук, поетка, громадська діячка, залучена у 
багато культурних ініціатив. Зокрема, вона ко-
ординувала проєкт «Поєданання через важку 
пам'ять. Волинь 1943», а також є одною із коор-
динаторок видавничого проєкту «Східний екс-
прес» у Любліні, у рамках якого видаються пере-
клади книг з української, білоруської, литовської 
та інших мов.

Також серед співрозмовників - о. Стефан Ба-
трух, завдяки якому у Любліні розпочато ряд іні-
ціатив промоції України та культури. Книга ви-
йшла двома мовами - польською і українською. 

Мар’яна Кріль є вихованкою Тернопільсько-
го осередку Спілки Української Молоді в Украї-
ні. Впродовж 10 років мешкає в Польщі, де за-
ймається журналістською та викладацькою ді-
яльністю, а також організацією подій та імпрез, 
які допомагають краще запізнати сучасну укра-
їнську культуру та її носіїв.

У Загребі представили 
дослідження про українців 

Хорватії
Це видання «Українці Хорватії. Матеріали і 

документи. Книга друга» є результатом праці го-
лови Українського культурно-просвітнього това-
риства «Кобзар» Славка Бурди. 

«Повторюючи думку, що українці в Хорватії 
– амбасадори країни свого походження та опо-
ра для країни проживання, думаємо про важли-
вість видання подібної книги хорватською мо-
вою», зазначили в посольстві України в Хорватії.

Українці Анталії провели 
пісенний вечір

Українська громада в турецькому місті Анта-
лія провела пісенний вечір за участю самодіяль-
ного співочого гурту «Калина». «Співали україн-
ських пісень. Хочемо, щоб і діти знали наші піс-
ні, культуру, імена відомих українських поетів та 
композиторів.» – розповіла учасниця гурту На-
талія Караджа. Захід планується проводити на 
постійній основі.

Учням української 
школи у Варшаві 

показали фільм про 
Василя Сліпака

Учням першої загальноосвіт-
ньої української школи «Материнка» 
імені Дмитра Павличка у Варшаві 
показали стрічку, присвячену укра-
їнському співаку і воїну, солісту Па-
ризької опери Василю Сліпаку.

«Сьогодні для учнів 8-11 класів 
в рамках кінофестивалю Ukraina 
Festiwal Filmowy відбувся спецпо-
каз стрічки «Міф» про Василя Слі-
пака», повідомляється на сторінці 
школи у Facebook.

Стрічка «Міф» — український 
документальний фільм 2018 року, 
який зняли режисери Леонід Кан-
тер та Іван Ясній, розповідє про 
життя українця Василя Сліпака, Ге-
роя України, кавалера орденів «За 
мужність» І ст. та «Золота Зірка», 
всесвітньо відомого оперного спі-
вака, соліста Паризької національ-
ної опери, який покинув велику сце-
ну, аби стати воїном і віддав життя, 
захищаючи Україну під час війни на 
Сході України.

Відзнака Президента України редактору газети 
«Новий Шлях Українські Вісті»

Посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив редактору щотиж-
невої українсько-канадської газети «Новий Шлях Українські Вісті» Мар-
ку Левицькому Хрест Івана Мазепи. «За вагомий особистий внесок у 
зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавно-
го співробітництва та плідну громадську діяльність», йдеться у повідо-
мленні посольства.

Посол вручив нагороду під час церемонії «Гетьманські Нагороди». 
Також Гетьманські нагороди були вручені найактивнішим членам укра-
їнської громади Альберти.

Українську 
вчительку відзначив 

бургомістр 
польського міста 

Бартошице
Бургомістр нагородив вчи-

тельку початкової школи ім. 
Лесі Українки з українською мо-
вою навчання Марію Троянов-
ську. Вона навчає дітей хімії, бі-
ології, підготовки до сімейного 
життя та охорони навколишньо-
го середовища.

Марія Трояновська, окрім 
викладацтва, займається бла-
годійними та екологічними про-
єктами, реалізовує багато ініці-
атив для підтримки дітей. Вона 
готує учнів до художніх конкур-
сів, шевченківських вшану-
вань, дня Лесі Українки, інших 
свят.

Бургомістр уже кілька років 
відзначає вчителів з місцевих 
навчальних закладів у межах 
Дня національної освіти та Дня 
вчителя.Переможці отримали 
грамоти та фінансові нагороди.
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Калейдоскоп
Українська 
«кравчучка» стала 
модною в Іспанії 
Складна сумка-візок на колесах, яка 

набула такої популярності в Україні ще у 
90-х, стала модним трендом іспанської 
молоді в 2020 році.

Візок з поліестеру 
з'явився в асортимен-
ті іспанського бренду 
Zara. Він представле-
ний у двох кольорах: 
сірому і хакі. Вартість 
– 90 доларів. Сумка, 
яка через зручності 
зазвичай користуєть-
ся попитом у пенсіо-
нерів, стала модною 
і серед молоді й була 
розпродана в Іспанії 

за 24 години після початку продажів.

У Португалії 
найняли кіз, щоб 
запобігти пожежам
Мерія португальського селища Віла-

Нова-ді-Пояриш найняла стадо місцевих 
кіз, щоб контролювати пожежонебезпеч-
ний лісовий район, розташований поблизу.

З весни і до пізньої осені пастухи бу-
дуть випасати «протипожежних» кіз на 
територіях навколо селища, які Інститут 
охорони природи і навколишнього світу 
класифікував як пожежонебезпечні.

Кози із задоволенням їдять не тіль-
ки траву, а й гілки та листя чагарників. А 
саме по чагарниках найлегше поширю-
ється лісова пожежа: як правило, влітку 
вони вже доволі сухі, на відміну від дерев. 
Крім того, доступ кисню до чагарників за-
звичай кращий, ніж до трави.

Завданням кіз буде «підстригати» чагар-
ники і не давати їм розростатися. Вони бу-
дуть «стежити» за територією площею 51 га.

У британців 390 
мільйонів непотрібних 
предметів одягу
Британська компанія з оренди одя-

гу The Devout провела незалежне дослі-
дження, яке показало, що у 56% британців 
в гардеробах є непотрібні речі – це одяг і 
взуття, які вони не планують носити протя-
гом найближчих півроку, або ті предмети, 
від яких хочуть позбутися. Виявилося, що 
таких речей не менше, як 390 мільйонів.

Більше, ніж двоє з п'яти опитаних лю-
блять регулярно купувати новий одяг.

Також аналітикам вдалося з'ясувати, 
що до пандемії коронавірусу у Велико-
британії на звалища щорічно відправля-
лося близько 350 тонн одягу загальною 
вартістю приблизно £ 140 мільйонів, а 
пандемія погіршила цю ситуацію.

 

Права на кубик 
Рубіка хочуть купити 
за $50 мільйонів

К а н а д с ь к а 
компанія Spin 
Master викупить 
права на леген-
дарну голово-

ломку кубик Рубіка за 50 млн доларів.
Кубик Рубіка – легендарна іграшка, 

яка захоплювала та заплутувала людей 
з часу винайдення понад 40 років тому. 
Треба було, повертаючи частинки граней 
кубіка, скласти їх так, щоб всі 6 граней 
мали однаковий колір. На розв̀ язування 
головоломки інколи йшли цілі години. 

Продажі пазлів та інших ігор, призна-
чені для використання в приміщенні, цього 
року продемонстрували швидке зростання, 
оскільки пов’язані із COVID-19 обмеження 
змусили людей проводити більше часу вдома.

Нині права на кубик належать лон-
донській компанії Rubik's Brand Ltd. 

Угорець Ерньо Рубік створив леген-
дарну головоломку в 1974, а її продажі у 
світі розпочалися у 1980, після чого було 
продано сотні мільйонів одиниць.

Наш дім – це наше заповідне 
місце. Ми (батьки, матері й 

громадяни) маємо право, навіть 
обов'язок, і вже точно – можли-

вість змінити світ на краще через 
наші повсякденні рішення та 

вчинки. Ліпше майбутнє розпочи-
нається з наших осель!

 Беа Джонсон. 
«Дім – нуль відходів».

Авторка цього натхненного 
висловлювання є засновницею 
міжнародного руху «Нуль відходів», 
що активно поширюється нашою 
планетою. Унікальний стиль жит-
тя небайдужа американка розпо-
чала 12 років тому. Про екологіч-
ні небезпеки вона нагадує тепер з 
найвищих трибун світу – Європар-
ламенту та ООН. 

Цікаво: як і чому це почалося? 
У свої книзі «Дім – нуль відходів» 
Беа зазначає, що вже з народжен-
ням синів вони з чоловіком вті-
лили в життя свою американську 
мрію: будинок (279 кв м) у перед-
місті Сан-Франциско (штат Калі-
форнія, США), гараж на 3 машини, 
телевізор з величезним екраном, 
собака… До цього слід додати від-
починок за кордоном щопівроку, 
марнотратні вечірки, харчування 
дорогими сортами м’яса…

У 32 роки Беа раптом поміти-
ла, що вони з чоловіком увесь час 
перебувають у машинах і майже 
не пересуваються пішки. Спаль-
ний район, широкі вулиці, торгі-
вельні центри… З сумом згаду-
вали, як під час перебування за 
кордоном могли вільно блукати 
вулицями мегаполісів… Нарешті 
прийшло рішення: переїхати до 
меншого будинку.

Це вже був котедж площею 
137 кв м, але доріжки для про-
гулянок, бібліотека, школа, кафе 
– усе поруч ! Важливо зазначи-
ти, що у перехідному часі пересе-
лення більшість речей перебувала 
на складі, й родина не відчувала в 
них жодної потреби ! Проте скіль-
ки часу змарновано, щоб все оте 
надбати й заповнити величезні 
кімнати ! Упродовж кількох років, 
продали 80 % усіх речей, а зали-

шили те, що використовували й по-
справжньому потребували…

Повчально ознайомитися 
хоча б з фрагментом списку про-
даних речей: баскетбольне кіль-
це, бейсбольні битки, боксерські 
рукавички, велосипедні багажни-
ки, велотренажер, вудки для ри-
боловлі, каяк (вузький і довгий 
мисливський човен північних на-
родів довжиною до 6 м), ключки 
для гольфу, набір для бадмінтону, 
приладдя для тхеквондо, ролико-
ві ковзани, самокати, скейтборди, 
сноуборди, тенісні ракетки, труб-
ки для підводного плавання, фут-
больні ворота… Справді, набагато 
корисніше обрати 2-3 види дозвіл-
ля, аніж хапатися за 12 чи 13 мож-
ливостей !

Врешті-решт вимкнули теле-
бачення, відмовилися від глянце-
вих журналів та каталогів… Так 
вивільнили час для самоосвіти, 
насамперед екологічної. Посту-
пово приходило усвідомлення, як 
буденні нерозумні дії погіршують 
стан довкілля. Беа уважно вивчи-
ла вміст свого сміттєвого бака та 
контейнерів для вторсировини. 
Там перебували: пакування від 
риби та м’яса, сиру та масла, бан-
ки з-під томатів та тетрапаки з-під 
соєвого молока… 

Цікаво, що тепер єдиним про-
дуктом харчування, який родина 
Беа купує в упакуванні, є масло. 
Важливо, що коли вкрай збентеже-
ний чоловік Беа вирішив здійснити 
розрахунки щодо наслідків «зеле-
них» експериментів дружини на сі-
мейний бюджет, та ретельно порів-
няв витрати за «старим» (2005 р.) 
та «новим» (2010 р.) стилем життя, 
то з’ясувалося: річні господарчі ви-
трати скорочено на 40 %!

Тепер родина (чоловік Скотт 
і два сини, Макс і Лео) повніс-
тю згодна з правилами життя без 
сміття, що отримали умовну назву 
правил «5С»: Скажемо «Ні»; Скоро-
чуємо; Скористаємося повторно; 
Сортуємо і утилізуємо; Сумлінно 
компостуємо.

В англійському оригіналі це 
5R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, 
Rot.

Розглянемо 1-й крок: Скажемо 
«Ні» зайвому.

Життя без сміття передбачає 
прямий та непрямий шлях спожи-
вання. Перше «С» стосується 2-го 
шляху, переважно рекламних ма-
теріалів. Звичайно, їх завжди 
можна здати на переробку, проте, 
у свою чергу, це лише збільшить 
кількість вторинної сировини, 
чим віддалятиме нас від концепції 
«жити без сміття». 

Замислимося: у той час, як ми 
в підземному переході Чернігова 
чи Києва беремо рекламну листів-
ку з рук студента, десь у Карпатах 
чи на Поліссі вже рубають дерева 
для виготовлення нової партії цієї 
друкованої продукції… У нашому 
суспільстві споживання існує ве-
личезна кількість речей, від яких 
можна й варто відмовитись. Роз-
глянемо далі 3 складові.

1.Одноразовий пластик
Усі вироби з пластику позна-

чаються трьома стрілочками (век-
торами), що формують трикут-
ник. Відповідні ознаки зазнача-
ють (цифрами від 1 до 7) усередині 
цього трикутника та під ним.

Одноразовий – це пластик 
№№ 1, 4 та 6. Ближче: № 4. Поліе-
тилен низької щільності. Переваж-
но з нього виготовлені звичні нам 
пакети в супермаркетах. № 4 де-
шево виробити, але дорого пере-
робити, ним закидані усі звалища, 
справжні острови цього пластику 
плавають у морях та океанах, зо-
крема, формують Тихоокеанський 
сміттєвий острів…

Переходимо до № 6. Полісти-
рол. Він тонкий і гладенький, лама-
ється з характерним хрускотом. З 
нього ми отримуємо: фасувальні 
коробки для яєць та упаковку для 
йогуртів, дитячі іграшки та декора-
тивну плитку для стелі… Перева-
гою № 6 є те, що він дешевий, мо-
розостійкий, чудовий діелектрик. 

До недоліків слід зарахувати 
його низьку механічну міцність, а 
також той факт, що виготовлення 
цього пластику пов’язане з вироб-
ництвом фреонів – агресивних 
атомів кисню, які руйнують озоно-
вий шар нашої планети.

1.Безкоштовні зразки. Сюди 
потрапили засоби для догляду за 
собою в готельних номерах, по-
дарунки на конференціях, усіля-
кі сувеніри, пробники їжі… У нас 
вже готове заперечення, що все 
це пропонується абсолютно без-
коштовно. Можливо, для когось 
це стане цілковитою несподіван-
кою, проте для виготовлення та-
ких зразків використовують най-
небезпечніший, найдешевший 
пластик, а саме: вже знайомі нам 
№№ 1, 4, 6. Уся ця продукція на-
прочуд крихка (особливо пластик 
№ 6) і швидко ламається. 

Для відмови необхідно залучи-
ти вольові зусилля, але вони того 
варті… З сумом пригадую, як 12 
років тому через свою необізна-
ність не відмовився від «подарун-
ків» у столичному номері швед-
ського готелю Mornington. Про-
те упродовж останніх 12 років не 
скористався жодним безкоштов-
ним зразком парфюмерної про-
дукції у приміщенні Центрального 
автовокзалу Чернігова. 

1.«Макулатурна пошта». Ще 
на початку 2000-х рр. під час ро-
боти в ФРН спостерігав, як бага-
то небайдужих до проблем довкіл-
ля німців наполегливо намагалися 
захистити себе від неї ввічливи-
ми написами на поштових скринь-
ках: Bitte keine Werbung! (Будь лас-
ка, жодної реклами !). На жаль, 
дотепер не побачив жодного схо-
жого застереження на поштових 
скриньках в Україні. 

Запитаєте про наслідки? З на-
шої мовчазної згоди на поштову 
рекламу світ щороку «потребує» 
понад 100 мільярдів нових листі-
вок! Тобто, триватиме вирубуван-
ня лісів з величезними подаль-
шими витратами на виготовлен-
ня цієї поліграфічної продукції. 
Пам’ятаймо, що це станеться на-
віть тоді, коли ми, як свідомі гро-
мадяни, викидатимемо непотріб-
ні рекламні листівки до коробок зі 
збору макулатури.

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки для юнацтва

Столиця Колумбії Богота 
визнана найзручнішим 

для пішоходів містом

Міжнародний рух «Нуль відходів», 
або Як можна жити без сміття

На аукціоні у США 
продали перший 
збірник Шекспіра 

майже за $10 мільйонів
На аукціоні у Нью-Йорку за 9,98 

мільйона доларів США був проданий 
збірник «Перше фоліо» Вільяма Шекспі-
ра.

Книга 1623 року стала першим 
збірником британського поета після 
його смерті. У світі зберігаються 235 
його копій, але тільки незначна части-
на знаходиться у приватних колекціях.

«Перше фоліо» – однотомне видан-
ня 1623 року, до якого вперше увійшли 
майже всі п'єси Вільяма Шекспіра – 36 
творів.

У Дубаї відкрили 
найбільший у світі 

фонтан
Цей фонтан у Дубаї (Об’єднані Араб-

ські Емірати) внесений до Книги рекор-
дів Гіннеса. Площа фонтану становить 
7327 м2. Вода у фонтані піднімається 
на висоту до 105 метрів, а для підсвічу-
вання призначено понад 3 тисяч світло-
діодних лампочок. Фонтан буде працю-
вати цілий рік. Струмені фонтану будуть 
ритмічно рухатися під різну музику.

Цього року в Дубаї також відкрився 
найвищий готель у світі. Його висота – 
356 метрів, число поверхів — 75.

У Пакистані 
відкрилася перша 

лінія метро
У другому за величиною міс-

ті Пакистану – Лахор для паса-
жирів відкрилася перша 27-кі-
лометрова лінія метро з більш 
ніж двадцятьма станціями. Вла-
да очікує, що пакистанським ме-
тро користуватиметься близько 
чверті мільйона осіб щодня.

Проєкт коштував 1,8 мі-
льярда доларів і прийняв пер-
ших пасажирів 26 жовтня після 
довгих років затримок і політич-
них розбіжностей. Метро було 
побудоване за підтримки Ки-
таю. Пакистан узяв на себе ве-
ликі борги через це, однак пе-
реважна частка фінансування 
була інвестицією в у рамках іні-
ціативи «Один пояс, один шлях», 
яка спрямована на об'єднання 
економік Азії, Африки та Євро-
пи за допомогою великих інфра-
структурних проєктів.

Проєкт метро викликав про-
тести з боку людей, стурбованих 
тим, що він може пошкодити де-
які з найвідоміших визначних 
пам'яток Лахора, зокрема Сади 
Шалімара, які є об'єктом всес-
вітньої спадщини. Маршрутом 
довелося вирубати понад 600 
дерев.

Згідно з дослідженням, про-
веденим американським Інсти-
тутом політики транспорту і роз-
витку, Богота визнана найзручні-
шим в світі містом для пішоходів, 
а найбільш незручним – амери-
канський Індіанаполіс.

Серед міст з населенням по-
над п'ять мільйонів чоловік тіль-
ки столиця Колумбії увійшла в 
першу п'ятірку за трьома проа-
налізованими показниками.

Першим критерієм в оцінці 
був доступ до вільних від автомо-
білів просторів в межах 100 ме-
трів, таких, як парки, набережні 
та площі. Конкурентами Боготи 
в цій категорії виявився Гонконг, 
Париж і Лондон.

Другий показник стосу-
вався відсотка людей, що жи-
вуть в межах одного кілометра 
від пунктів охорони здоров'я та 
освіти. Перше місце за цим кри-

терієм зайняв Париж, потім Ліма 
(Перу), Лондон, Сантьяго (Чилі) і 
столиця Колумбії.

Третій критерій – середній 
розмір міських кварталів. Від-
значається, що менші за роз-
міром квартали спрощують до-
ступ людей до місця призначен-
ня, без необхідності об'їжджати 
великі будівлі. У цій категорії лі-
дирував Хартум (Судан), за ним – 
Богота, Ліма, Карачі (Пакистан) і 
Токіо.

Найгіршим містом в рейтингу 
опинився Індіанаполіс.

Іншими містами, які отрима-
ли високу оцінку за близькість 
до вільних від автомобілів про-
сторів, стали Берлін і Барсело-
на в Європі, а також Мельбурн 
і Сідней в Австралії. За критері-
єм доступу до закладів охорони 
здоров'я та шкіл, столиця Кат-
манду в Непалі і грецькі Афіни 
також показали дуже хороші ре-
зультати.

Столиця Колумбії вже кілька 
років приділяє велику увагу роз-
витку громадського транспорту, 
а також полегшує життя велоси-
педистам, у яких в розпоряджен-
ні все більше і більше окремих 
велосипедних доріжок.
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Польські дайвери з групи 
Baltitech знайшли на дні Балтики 
німецький корабель «Карлсруе».

В його трюмі лежать ящики, які 
ще треба витягти на сушу. Дайвери 
не виключають, що в ящиках можуть 
бути фрагменти легендарної Бурш-
тинової кімнати, повідомляє ВВС. 
України.

«Ми шукали уламки з минулого 
року, коли зрозуміли, що на дні Бал-
тійського моря може спочивати ці-
кава нерозкрита історія, – розпо-
вів агентству Reuters дайвер Томаш 
Стахура. – Корабель практично не 
пошкоджено. В трюмах ми знайшли 
військові машини, фарфор і безліч 
ящиків з невідомим вмістом.

Під час найбільшої у світовій іс-
торії морської евакуаційної опера-
ції «Ганнібал» в березні-квітні 1945 
року колишню Східну Пруссію зали-
шили понад мільйон німецьких вій-
ськових і місцевих жителів.

Пароплав «Карлсруе» залишив 
Кенігсберг напередодні падіння міс-
та. 13 квітня 1945 року його потопи-
ла радянська авіація. Згідно зі збе-
реженими документами, він вийшов 
з порту поспіхом. На борту перебу-
вали 1083 людини і 360 тонн ванта-
жу. Врятувалися 113 людей.

«Все це змушує працювати уяву. 
Те, що знайшли на дні Балтійського 
моря німецький пароплав і ящики з 
ще невідомим вмістом, може мати 

важливе значення», сказав інший 
дайвер Томаш Звара.

«Раніше ми кожен раз хвилюва-
лися, але тепер вже перестали сте-
жити за такою інформацією, яка 
з'являється з маніакальною наполе-
гливістю», заявила Російській служ-
бі Бі-бі-сі заступник директора з на-
укової роботи музею «Царське Село» 
Іраїда Ботт.

Цю думку поділяв нині покій-
ний барон Едуард фон Фальц-Фейн, 
який заснував разом з радянським 
письменником Юліаном Семено-
вим Міжнародний комітет з пошу-
ку Бурштинової кімнати і вважався 
найбільшим у світі фахівцем з дано-
го питання.

«Шукали 20 років, витратили на 
експедиції по всьому світу неймо-
вірні гроші, зібрали величезний ар-
хів, щоб потім дізнатися, що кімната 
згоріла», заявив він у 2016 році.

Унікальний бурштиновий кабінет 
виготовили данські і німецькі май-
стри для короля Пруссії Фрідріха I. У 
1716 році кімнату подарували Петру 
I. Той у відповідь відправив до Прус-
сії 55 кріпаків величезного зросту 
для королівської гвардії.

Через м'якість бурштин в осно-
вному використовується для дрібних 
виробів і не вважається матеріалом 
для прикраси стін.

У Петербурзі півстоліття не мо-
гли знайти подарунку відповідного 

місця. Згодом бурштином обклали 
одну з кімнат заміського палацу Ка-
терини IІ у Царському селі.

Кімнату чотири рази реставру-
вали. П'ята реставрація була запла-
нована на 1941 рік, але почалася ві-
йна.

Евакуювати Бурштинову кімна-
ту до Новосибірська разом з іншими 
цінностями палацу не вдалося через 
її крихкість і поспіх.

Уже в жовтні 1941 року нацисти 
вивезли Бурштинову кімнату в Ке-

нігсберг і зберігали її в колишньо-
му замку бранденбургських курфюр-
стів.

11 квітня 1945 року через два 
дні після взяття міста радянськими 
військами, в замку з невідомої при-
чини сталася пожежа.

Основна версія свідчить, що 
Бурштинова кімната згоріла.

Однак є припущення, що нацис-
ти завчасно вивезли шедевр і десь 
сховали.

Десятиліттями знаходилися 

«свідки», які стверджували, що на-
весні 1945 року бачили, як панелі 
упаковували в ящики, і навіть самі 
брали участь в процесі. Називали 
різні місця переховування скарбу.

«Шукали в Калінінградській об-
ласті, у Німеччині, у Польщі і навіть у 
Латинській Америці, але жодне пові-
домлення не підтвердилося», гово-
рить Іраїда Ботт.

При цьому експерти стверджу-
ють, що зусилля вже не мають сен-
су: навіть якби Бурштинову кімнату 
знайшли через 75 років, вона була 
б у жахливому стані через перепади 
температури і вологості.

«Якщо Бурштинова кімната дій-
сно знаходиться в підвалі під бунке-
ром, то ми її ніколи більше не поба-
чимо. Бурштин не можна зберігати в 
таких умовах, він просто загине, пе-
ретвориться в безформну масу», за-
явив на початку вересня цього року 
віцепрезидент російської асоціації 
істориків війни Костянтин Залесь-
кий.

Так він коментував чергову 
версію про те, що ящики з пане-
лями нібито заховали у бункері 
останнього німецького комендан-
та Кенігсберга.

«У воді шансів на збереження 
бурштину теоретично більше, але в 
будь-якому випадку ми отримали б 
не панно, а шматочки в мішку», гово-
рить Іраїда Ботт.

У 2003 році виготовили точну копію Бурштинової кімнати. До панде-
мії коронавірусу її щорічно відвідували в середньому 3,5 мільйона людей.

Робота тривала понад 20 років і обійшлася в 11,3 млн доларів. На ви-
готовлення нової кімнати пішли шість тонн калінінградського бурштину.

Барон фон Фальц-Фейн, який встиг за довге життя побачити і колиш-
ню, і нову кімнату, говорив, що копія вийшла краща за оригінал.

В автобусах Варшави 
показуватимуть ролики 
про привабливу Україну

У громадському транспорті Варшави з 
19 жовтня показують короткі відеоролики 
про цікаві місця України.

Угоду про показ роликів підписано між 
медіапроєктом Ukraї ner та польською ком-
панією AMS S.A., яка cтворює та надає ві-
деоконтент для трансляції  у громадському 
транспорті, розповіла Наталія Панченко, 
продюсер медіапроєкту Ukraїner. «На 400 
екранах у 170 автобусах Варшави йдуть 
30-секундні відеоролики про Україну з 
польськими субтитрами», зазначила Пан-
ченко.

Угоду підписано на невизначений тер-
мін. Відео про Україну в автобусах Варша-
ви демонструється щогодини.

«Це відео про Україну, цікаві місця, ці-
кавих людей, якісь географічні цікавинки. 
Для нас це – виконання місії публічної ди-
пломатії та презентація полякам туристич-
ної привабливості України», наголосила 
Панченко. 

Нині в автобусах транслюються п’ять 
роликів про Україну. Ukraїner оновлювати-
ме їх щокварталу.

На шведському 
острові туристам 

пропонують відчути себе 
доглядачем маяка

У Швеції на віддаленому острові Хам-
нескар, де розташовано знаменитий маяк 
Pater Noster, відкрився готель.

Шведське дизайнерське агентство 
Stylt переробило на готель з дев'яти но-
мерів із рестораном, баром і літнім кафе 

старовинний будинок доглядача маяка 
ХІХ століття на скелястому острові, звідки 
відкривається захопливий краєвид диких 
околиць. Тут одночасно можуть зупиниться 
до 18 гостей.

До готелю можна дістатися човном з 
Марстранда або Гетеборга. На самому ост-
рові можна зайнятися вітрильним спор-
том, каякінгом, підводним плаванням з ак-
валангом, взяти уроки кулінарії або меди-
тації безпосередньо на маяку.

Маяк Pater Noster звели на острові 
1868 року. Його назва з латини перекла-
дається як «Отче наш». Моряки читали цю 
молитву щоразу, коли наближалися до не-
безпечних рифів, що оточують острів.

Хоча Хамнескар вважався непридат-
ним для життя, для доглядача маяка, його 
сім'ї та персоналу на острові побудували 
будинок. Впродовж майже 110 років до-
глядачі жили тут зі своїми сім'ями, дбали 
про маяк, рятували моряків, кораблі яких 
зазнавали аварії.

До Одеси повернулися 
шедеври Франса Хальса, 

знайдені після війни 
на Привозі

В Одеський Музей Західного та Східного 
мистецтва з Мілана (Італія) повернулися два 
з чотирьох полотен циклу «Євангелісти» гол-
ландського живописця XVII століття Франца 
Хальса – «Святий Лука» та «Святий Матвій».

Про це повідомив голова Опікунської 
ради музею Юрій Маслов на своїй сторінці в 
Facebook, назвавши картини головним ма-
льовничим скарбом міста.

«Ми з директором музею Ігорем Поро-
ником довго боролися за дозвіл Мінкульту 
вивезти ці роботи на виставку в Італію. Ре-
зультати нашої участі у виставці переверши-

ли всі очікування. Повний аншлаг в Палаццо 
Реалі та вражені італійці, які ніяк не могли 
повірити, що в нашій країні та нашому місті 
знаходяться роботи такого рівня», розповів 
Ю. Маслов.

Франц Хальс вважається одним з трьох 
найвидатніших голландських живописців 
Золотого століття нарівні з Рембрандтом та 
Яном Вермеєром. Зіграв велику роль в по-
яві такого напрямку живопису, як імпресіо-
нізм.

Цикл Хальса «Євангелісти» вважаєть-
ся унікальним, тому що художник ніколи не 
звертався до релігійних сюжетів.

Полотна «Євангелістів» в 1771 придбала 
для прикраси імператорського Ермітажу Ка-
терина Друга. Пізніше російський імператор 
Олександр I передав їх для прикраси храмів.

«Після Кримської війни дві інші роботи із 
зображеннями євангелістів Іоанна та Мар-
ка зникли. Їх знайшли лише відносно недав-
но: «Святий Іоанн» прикрашає музей Гетті в 
Лос-Анджелесі, а «Святого Марка» придбав 
російський олігарх Алішер Усманов та пода-
рував Державному музею образотворчого 
мистецтва їм. Пушкіна. 

Наші «Лука» та «Матвій» загубилися під 
час окупації, але були знайдені після війни... 
на Привозі та викуплені як роботи невідо-
мого художника! Після чого повернуті в за-
пасники музею. І тільки в 1958 році Ірина 
Лінник знайшла «Євангелістів» та атрибуту-
вала їх, як ті, що належать пензлю Франца 
Хальса», розповів історію полотен Ю. Мас-
лов.

Міста з найбруднішим 
повітрям

Проект IQAir від компанії AirVisual ви-
значив якість повітря в містах по всьому 
світу і назвав найбільш забруднені з них.

У ТОП-5 рейтингу найбрудніших міст – 
Делі (Індія), Лахор (Пакистан), Улан-Батор 

(Монголія), Київ (Україна) і Мумбаї (Індія). 
Потім ідуть Бішкек (Киргизстан), Белград 
(Сербія), Мілан (Італія). Москва опинила-
ся на 31-му місці в зоні «помірних» забруд-
нень. 

Наприкінці міста з добрими показника-
ми. Кращі з них – Кобе (Японія), Прага (Че-
хія), Канберра та Сідней (Австралія), Скоп'є 
(Македонія), Берлін (Німеччина), Берн 
(Швейцарія) і Нью-Йорк (США).

Це рейтинг на кінець жовтня і він по-
стійно оновлюється. 

Росію за допінг 
позбавили ще трьох 

олімпійських медалей
Антидопінгова панель Спортивного ар-

бітражного суду (CAS) визнала російського 
біатлоніста Євгена Устюгова винним в по-
рушенні антидопінгових правил. Рішенням 
Панелі (CAS ADD) анульовані всі результа-
ти Устюгова більш як за за чотири сезони - з 
24 січня 2010-го по кінець сезону-2013/14, 
коли він завершив кар'єру.

Тепер росіянин повинен повернути три 
медалі - індивідуальну золоту медаль в мас-
старті і командну «бронзу» в естафеті на Олім-
піаді-2010 у Ванкувері, а також командне 
«золото в естафеті на Олімпіаді-2014 в Сочі.

Загалом це вже 46 медалей, які Росія 
втрачає з 2002 року: 13 золотих, 20 срібних 
і 13 бронзових.

У Нідерландах з’явився 
новий тренд – 

обійми з коровами 
для зняття стресу

За словами прихильників цього тренду, 
тепле тіло і великий розмір корів сприяє за-
спокоєнню і виробленню гормону окситоци-
ну, який, своєю чергою, допомагає в бороть-
бі зі стресом. Відповідну послугу надають 
кілька ферм по всій країні. 

«Обіймати корову – це унікальний до-
свід. Було доведено, що серцебиття корови 
надає розслабляючу дію на людину», йдеть-
ся на сайті однієї з ферм.

За словами Прері Конлон, професійно-
го консультанта і клінічного директора плат-
форми для консультацій з ветеринарами, 
на людину позитивно впливає спілкування 
і з кіньми. І мова не про верхову їзду, а про 
проведення часу з тваринами.

Чи знайшлась Бурштинова кімната?
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Протести в Хабаровську 
привернули увагу до маловідо-
мої сторінки історії Примор'я. В 
кінці XIX століття Далекий Схід 
активно заселявся вихідцями з 
України, яка в той час назива-
лася – Малоросія. Цю історичну 
карту останнім часом розігру-
ють провладні російські пропа-
гандисти, які люблять шукати у 
будь-яких протестів у Росії «іно-
земний слід».

До Владивостока 
з Одеси

Далекий Схід, який сьогодні 
сприймається як невід'ємна частина 
Росії, був приєднаний до неї тільки 
в середині XIX століття, і населення 
цього краю формувалося шляхом мі-
грації з європейської частини Росій-
ської імперії.

З 1883 року пароплави компанії 
«Доброфлота» починають регуляр-
ні рейси за маршрутом Одеса - Вла-
дивосток, перевозячи організовані 
групи переселенців. У перші десять 

років більшість пасажирів «Добро-
флота» становили вихідці з Чернігів-
ської губернії, з 1896 по 1899 рр. - 
з Київської, а в 1900-1910 рр. при-
близно порівну з Київської та Пол-
тавської губерній.

За даними російської статисти-
ки того часу, з 22122 сімей, що пере-
селилися в Примор'ї з 1858 по 1914 
рр., 15475 сімей були вихідцями з 
території сучасної України.

Переселялися, в основному, се-
ляни, стиснуті на батьківщині мало-
земеллям. На новому місці їм щедро 
виділяли ділянки землі і підйомні ко-
шти. У перший період переселення 
кожна сім'я безкоштовно одержу-
вала наділ в 100 десятин (понад 100 
«далекосхідних гектарів»). На почат-
ку XX століття безкоштовні ділянки 
скоротилися до 15 десятин, але при-
плив переселенців продовжував 
зростати завдяки появі залізниці.

Вихідці з сучасної України, тобто 
етнічні українці, або, як їх тоді нази-
вали, малороси, прагнули осідати на 
землі, а не в містах, в близькому їм 
степовому і лісостеповому ландшаф-
ті. На відміну від Сибіру, освоєння 
якої йшло з Заходу на Схід, заселен-
ня Примор'я відбувалося в проти-

лежному напрямку, від порту Влади-
восток на Північ (Колима і Камчат-
ка) і на Захід, до Благовєщенська і 
Хабаровська. Найбільша кількість 
українських переселенців осідала в 
Південно-Уссурійському краї. Нео-
фіційно ця територія стала назива-
тися Зеленим Клином – «клином», 
тому що так в Малоросії називався 
земельний наділ, а «зеленим» через 
багато рослинності. В Україні ця те-
риторія історично називалася «За-
китайщина».

До початку ХХ століття демогра-
фічна картина Приамур'я і Примор'я 
нагадувала Україну, де теж був по-
діл на етнічно українське ( «малоро-
сійське») село і російське ( «велико-
руське») місто. За даними перепи-
су 1923 року, з 221652 українських 
обивателів Примор'я 216675, тобто 
97%, жило на селі, тоді як серед го-
родян частка українців не переви-
щувала 3%. Таким чином, в сільській 
місцевості на трьох українців припа-
дав один російський житель. Підсум-
кове ж співвідношення «великоро-
сів» і «малоросів» на Далекому Схо-
ді видно з результатів переписів на-

селення в 1897: 51% до 30%; в 1923 
рр. 31% до 39%.

Становлення діаспори
Кількість зазвичай має власти-

вість переходити в якість, і цей про-
цес — національно-культурної кон-
солідації — закономірно почався в 
українського населення Примор'я і 
Приамур'я.

Першими «комісарами» укра-
їнської культури серед українсько-
го земляцтва Далекого Сходу стали 
театральні гастролери. У 1897 році 
регіон відвідала театральна трупа 
Перовського, потім Мирославский, 
а незабаром утворився місцевий 
український театральний гурток у 
Владивостоці.

Після оголошення маніфесту Ми-
коли II від 17 жовтня 1905 року по 
всій імперії почали виникати най-
різноманітніші громадські асоціації, 
спілки, друковані видання. Україн-
ці отримали можливість розвивати 
книговидання на рідній мові. До цьо-
го друк українською мовою ( «мало-
російською говіркою») і його вико-
ристання в публічній сфері імперії 
були заборонені спеціальним ука-

зом Олександра Другого ( Емський 
указ 1876 р.). На Далекому Сході теж 
з'являються газети, журнали і книги 
українською мовою, легальні україн-
ські об'єднання.

У 1907 році створюється «Укра-
їнський клуб» в Харбіні, столиці Ки-
тайсько-Східної залізниці під росій-
ським контролем, у Владивостоці 
виникає «Студентське товариство 
українців», а в 1910 році в Ніколь-
сько-Уссурійському робиться спро-
ба створити центр українського на-
ціонального життя «Просвіта». Од-
нак Приморське обласне відомство 
у справах про товариства і спілки 
відмовило в реєстрації цієї органі-
зації: «... вбачаючи з представлено-
го статуту товариства «Просвіта»..., 
що мета товариства спрямована ви-
ключно до об'єднання українців і що 
подібне об'єднання, що веде до відо-
собленості українців, може викли-
кати ворожнечу в середовищі інших 
груп населення, а тому товариство з 
такими цілями має бути визнано за-
грозливим громадському спокою і 
безпеці».

Приблизно з такими ж форму-
люваннями було відмовлено в реє-
страції «Українського клубу» у Влади-
востоці, хоча в Благовєщенську ор-
ганізацію з подібною назвою зареє-
струвати вдалося. Проте поступово 
національно-культурне життя укра-
їнців Далекого Сходу набирає обер-
тів - уже до 1912 року на Далекому 
Сході нараховувалося близько 400 
найменувань газет і журналів укра-
їнською мовою, а в Нікольсько-Уссу-
рійському було створено склад укра-
їнської друкованої продукції.

Національна активність україн-
ської діаспори сприймалася імпер-
ськими властями з крайньою на-
стороженістю і перебувала під по-
ліцейським наглядом. Показовим є 
рапорт, поданий в 1913 році на ім'я 
військового губернатора начальни-
ком владивостоцької охранки «У Від-
ділення надійшли негласні відомості, 
що в Народному Домі організувався 
український гурток, який адміністра-
тивної владою не санкціонований. 
Зазначений гурток має свій штамп ... 
Гурток складається з членів, секре-
таря та голови, обраного кожен раз 
на зборах гуртка, які відбуваються 
в Народному Домі і про таких члени 
гуртка сповіщаються своєчасно по-
вістками малоросійською мовою із 
зазначеним вище штемпелем. Голо-
вна мета гуртка — повне об'єднання 
всіх, хто знаходиться у Владивосто-
ці українців, між собою і також ор-
ганізація тісного зв'язку з такими ж 
організаціями в Росії і за кордоном. 
Можливість ширше знайомитися з 
літературою виключно українською 
мовою, яка видається в Росії, так і за 
кордоном і говорити між собою тіль-
ки на цій мові».

А в 1916 році владою було від-
мовлено навіть у реєстрації «Укра-
їнського благодійного громадсько-
го зібрання», творці якого висловлю-
вали намір збирати серед місцевих 
українців грошові кошти для воюю-
чої Російської Імператорської армії.

Зелений клин 
на уламках імперії
Не дивно, що українці Далеко-

го Сходу з ентузіазмом сприйня-
ли Лютневу революцію 1917 року. 
Українські організації, тепер вже 
без перешкод, виникають у Влади-
востоці, Хабаровську, Благовєщен-
ську, Вільному, Імані (Дальнєре-
ченськ), Микільсько-Уссурійському, 
Харбіні. У травні 1917 року почи-
нає видаватися далекосхідна газе-
та «Українець».

А 13-14 червня в Нікольське-
Уссурійському відбувся Всеукраїн-
ський з'їзд громадських діячів Да-
лекого Сходу, в якому взяли участь 

понад 53 делегатів більш ніж від 
20 організацій. За підсумками 
з'їзду була обрана постійна прези-
дія і створені комісії: національна, 
шкільна, фондова і організаційна. 
Прийнято рішення про повсюдне 
створення просвітницьких центрів 
у всіх місцях постійного проживан-
ня українців.

Прозвучали і політичні вимоги 
- про надання національно-терито-
ріальної автономії Зеленому Кли-
ну. Це сталося одночасно з проголо-
шенням автономії України у складі 
Росії на засіданні Центральної Ради 
в Києві 10 червня 1917 року.

У Росії тим часом ситуація змі-
нюється стрімко - 25 жовтня 1917 
року владу в Петрограді захоплю-
ють більшовики, які скасовують 
приватну власність на землю і зби-
раються її «усуспільнювати». Оскіль-
ки основою української діаспори на 
Далекому Сході були селяни-влас-
ники, то не дивно, що вони відразу 
стали ворогами нової Радянської 
влади. На II Всеукраїнському да-
лекосхідному з'їзді, який відбувся 
в Хабаровську 7 січня 1918 року, 
українські землевласники постави-
ли питання про переселення в Укра-
їну, яка до того моменту вже від-
окремилася від «Совдепії». А на III 
з'їзді, що пройшов 7-12 квітня 1918 
року, коли наслідки економічної по-
літики більшовиків проявили себе 
ще більше, прозвучала вимога про 
передачу Зеленого клину під юрис-
дикцію України.

Делегація далекосхідних укра-
їнців прибула до Києва наприкінці 
травня 1918 року, щоб ознайоми-
ти уряд гетьмана Скоропадського 
зі своєю оригінальною ідеєю укра-
їнської колонії на Далекому Сході. 
Однак Києву в той час не було діла 
до Зеленого Клину, і уряд гетьмана 
полишив далеких співвітчизників їх 
власній долі.

Шансів вижити в бурхливому 
морі Громадянської війни у невели-
кого українського острова не було 
ніяких. Тимчасовий уряд Амурської 
області, що виник у вересні 1918 
року на чолі з есером Олександром 
Олексіївським, розпустив на своїй 
території українські політичні струк-
тури і військові формування, зааре-
штувавши найактивніших учасників. 
У Забайкаллі українцям вдалося до-
мовитися з білим генералом Семе-
новим про надання їм широкої авто-
номії в разі його перемоги. Але Се-
менов програв, і території, які плану-
вав контролювати Українська Рада, 
іноді звані Далекосхідною Укра-
їнською Республікою, в результа-
ті опинилися під контролем спочат-
ку Далекосхідної Республіки, а піс-
ля 1922 року зі приєднанням ДВР до 
РРФСР стали частиною радянської 
Росії в складі Далекосхідної області.

Асиміляція
Встановлення Радянської вла-

ди стало поворотним моментом в 
національному житті українців Да-
лекого Сходу. Відразу ж починають-
ся репресії проти українських гро-

мадських діячів Далекого Сходу в 
рамках боротьби з контрреволю-
ційними елементами. Перші роки 
ця «боротьба» була вибірковою - за-
арештували тільки найпомітніших 
діячів Зеленого Клину, яких на судо-
вому процесі в Читі в 1924 році за-
судили до серйозних термінів, від 5 
до 10 років ув'язнення.

Спочатку більшість далекос-
хідних українців не чіпали. І навіть 
було створено кілька національних 
районів «з метою розвитку укра-
їнської культури». Однак, політика 
партії кардинально змінилася на тлі 
Голодомору початку 1930-х років. 
Українські «нацрайони» на Дале-
кому Сході були ліквідовані в груд-
ні 1932 року, і з цього часу почина-
ється ліквідація «українських годин» 
в школах, звільнення вчителів, усу-
нення ентузіастів української куль-
тури - Москва бере курс на русифі-
кацію всієї країни і згладжування 
етнічного різноманіття, яким відріз-
нялася Російська імперія.

З 1931 по 1989 рік частка укра-
їнського населення на Далекому 
Сході скоротилася з 27 до 8%. За-
раз тих, хто називає себе українця-
ми, ще менше - від одного до трьох 
відсотків, за різними оцінками. Так 
що до протестів у Хабаровську вони 
мають не більше відношення, ніж 
корінні народи Примор'я.

При цьому українське коріння є 
у більшості жителів регіону. Однак 
і тут, зусиллями федеральної вла-
ди, до смерті наляканої Майданом 
2014 року, відбувається розрив іс-
торичних зв'язків між Росією і Укра-
їною, стирання пам'яті про пересе-
ленців з «Малоросії», про їх заслу-
ги в розвитку і освоєнні Далекого 
Сходу. Під підозрою опинилися що-
річні «Шевченківські читання» в Ха-
баровську. 200-річчя Тараса Григо-
ровича випало на торжество Май-
дану на початку березня 2014 року. 
Тому організаторам читань стро-
го-настрого заборонили проводи-
ти прес-конференцію. Наталія Ро-
маненко, керівник фольклорного 
ансамблю «Батьківська криниця» з 
Хабаровська, була звільнена з ро-
боти після того, як з'їздила до Киє-
ва рік тому. Фестиваль української 
культури «Щедрий вечір», що тради-
ційно проходив у Владивостоці, ось 
уже кілька років називається «фес-
тивалем православної культури». 
Влада дуже стараються, щоб сло-
во «Україна» як можна рідше звуча-
ло в місцевих ЗМІ та громадському 
просторі, а краще б зовсім зникло з 
лексикону.

Інакше, як переписуванням іс-
торії, це не назвеш. Всього чотири 
роки залишилося до «столітнього 
ювілею» процесу над українськими 
активістами в Читі. Після того «суду» 
багато українців на Далекому Схо-
ді почали приховувати своє націо-
нальне походження. Раніше таке ні-
кому в голову не приходило.

Вадим СИДОРОВ, 
кандидат юридичних наук, 

журналіст

«Радіо Свобода», 29. 09. 2020

Українська «Закитайщина» або Далекосхідний Майдан?

Переселенці з Малоросії вантажать 
домашню худобу на корабель. Початок ХХ століття

Українська карта Зеленого Клину

Демонстрація українців Хабаровська. 1917 р
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Календар 
всесвітньої історії
6 листопада 
1811 – народився Маркіян Шашке-

вич, український письменник, голова 
«Руської трійці». 

1893 – помер композитор Петро 
Чайковський.

1928 – полковник Джейкоб Шик за-
патентував електричну бритву. 

7 листопада
Народилися: 1857 – Дмитро Бага-

лій, український історик і громадський 
діяч, ректор Харківського універси-
тету у 1906 – 1910 рр., міський голо-
ва Харкова у 1914 – 1917 рр.; 1879 
– Лев Троцький (Бронштейн), росій-
ський більшовицький діяч, голова Пе-
троградської ради робітничих і солдат-
ських депутатів у 1917 р., нарком іно-
земних справ у 1917 – 1918 рр., го-
ловком Червоної армії у 1918 – 1925 
рр., надалі лідер крила антисталіністів. 
Програвши в боротьбі за владу Сталі-
ну, був виключений з партії, висланий 
із країни і вбитий у Мексиці підісланим 
агентом НКВС.

1917 – Жовтнева революція в Росії. 
1944 – Франклін Рузвельт уперше в 

історії США обраний президентом на чет-
вертий термін.

8 листопада 
1793 – у Парижі для публіки відкрив-

ся Лувр.
1895 – німець Вільгельм Рентген 

відкрив ікс-промені, згодом названі його 
ім’ям. 

Народилися: 1877 – Дмитро Вітов-
ський, український політик і військовий, 
полковник легіону Українських січових 
стрільців, полковник УГА, державний се-
кретар військових справ ЗУНР; 1935 – 
Ален Делон, французький актор кіно й 
театру.

9 листопада 
1794 – помер Григорій Сково-

рода, видатний український просві-
титель,філософ, поет, педагог.

1882 – у Єлисаветграді (нині Кропив-
ницький) п’єсою «Наталка Полтавка» де-
бютував український театр Марка Кро-
пивницького.

1911 – успішне випробування пер-
шого у світі ранцевого парашута РК-1 
конструкції Гліба Котельникова.

1976 – у Києві створена Українська 
громадська група сприяння виконанню 
Гельсінських угод.

Народилися: 1818 – Іван Тургенєв, 
російський письменник; 1872 – Бог-
дан Лепкий, український письменник; 
1929 – Олександра Пахмутова, радян-
ська композиторка, авторка багатьох 
відомих пісень; 1936 – Михайло Таль, 
радянський шахіст, восьмий чемпіон 
світу.

10 лиcтопада  
1723 – за наказом російського царя 

Петра І заарештований Павло Полубо-
ток, наказний гетьман Лівобережної 
України. Він був ув’язнений у Петропав-
лівській фортеці, де й помер.

1764 – імператриця Росії Катерина ІІ 
скасувала гетьманство, передавши всю 
повноту влади в Україні Малоросійській 
колегії, повністю залежній від царсько-
го уряду.

1933 – росіянин Іван Бунін, політемі-
грант, став лауреатом Нобелівської пре-
мії з літератури.

Померли: 1838 – Іван Котлярев-
ський, український письменник, осново-
положник сучасної української літерату-
ри; 1982 – Леонід Брежнєв, генеральний 
секретар ЦК КПРС від 1964 р. 

11 листопада 
1821 – народився Федір Достоєв-

ський, російський письменник.

1837 – відкрилася перша в Росії за-
лізниця загального користування. Вона 
зв’язала Санкт-Петербург із Царським 
Селом і мала довжину 27 км.

1918 – завершилася Перша сві-
това війна. Німецька делегація в 
Комп’єнському лісі (Франція) підписала 
умови капітуляції. 

1918 – у Польщі регентська рада пе-
редала всю військову владу Юзефу Піл-
судському, призначивши його тимчасо-
вим начальником держави. Країна, що 
доти була поділена між Росією, Німеччи-
ною і Австрією, повернула собі незалеж-
ність. Державне свято Польської Респу-
бліки.

12 листопада 
1929 – народився Зеновій Красів-

ський, український поет, літератор, диси-
дент, політв’язень, який провів у тюрмах і 
таборах загалом 21 рік.

1941 – помер Кость Левиць-
кий, український громадський і по-
літичний діяч, публіцист, адвокат. Го-
лова уряду (Державного секретарі-
ату) Західноукраїнської республіки 
у 1918 – 1919 рр.

13 листопада 
1708 – російські війська князя Олек-

сандра Меншикова за наказом царя Пе-
тра І захопили і знищили місто-фортецю 
Батурин – українську столицю, резиден-
цію гетьмана Івана Мазепи. Були вбиті 
всі мешканці – близько 14 тисяч осіб ра-
зом із козацьким гарнізоном, місто було 
спалене й пограбоване.

1851 – почала діяти телеграфна 
служба між Лондоном і Парижем.

1851 – у Росії введена в експлуата-
цію залізниця між Москвою і Петербур-
гом. Відкриття телеграфного зв’язку між 
цими містами.

Народився: 1889 – Остап Вишня 
(Павло Губенко), український письмен-
ник.

14 листопада
1994 – відкрився рух між Парижем і 

Лондоном через тунель під Ла-Маншем.
Народилися: 1889 – Джавахарлал 

Неру, перший прем’єр-міністр Індії; 1912 
– Андрій Малишко, український поет.

15 листопада
1945 – в Аугсбурзі (Німеччина) за-

сновано Українську вільну академію 
наук. Першим президентом УВАН обрано 
Дмитра Дорошенка.

Помер: 1916 – Генрик Сенкевич, 
польський письменник, лауреат Нобе-
лівської премії 1905 р.

16 листопада
1906 – в Англії запатентована пер-

ша кінокамера.
1924 – у Харкові почала роботу пер-

ша в Україні радіостанція.

17 листопада
1869 – у Єгипті офіційно відкрився 

Суецький канал.
1989 – у Празі виступами на захист 

демократії розпочалася «Оксамитова ре-
волюція».

18 листопада
1933 – пленум Центрального комі-

тету КП(б)У розглянув питання про «укра-
їнський націоналістичний ухил» і ухва-
лив постанову про припинення політики 
українізації.

19 листопада
Народилися: 1711 – Михайло Ломо-

носов, російський учений; 1888 – Хосе 
Рауль Капабланка, кубинський шахіст, 
третій чемпіон світу (1921 – 1927 рр.)

Померли: 1698 – Петро Дорошен-
ко, гетьман України (1665 – 1676); 
1993 – Леонід Гайдай, радянський кі-
норежисер.

25 жовтня, громадяни Укра-
їни обирали депутатів сільських, 
селищних і міських рад та сіль-
ських, селищних і міських го-
лів на місцевих виборах. Якби 
Григорій Маразлі жив сьогод-
ні, то обов'язково брав би в них 
участь, адже саме його обирали 
міським головою Одеси чотири 
рази поспіль.

Історія міського голови, який 
не лише управлінським талан-
том, а й власним коштом змінив 
життя Одеси.

Григорій Маразлі народився 
1831 року в купецькій родині в 
Одесі. Його батько Григорій Ма-
разлі та мати Зоя Феодоріді були 
греками, що приїхали в Одесу з 
Філіппополя (нині Пловдив, Бол-
гарія). 

Навчався Маразлі в приват-
ному пансіонаті Кнарі та на юри-
дичному відділі Рішельєвського 
ліцею. В 19 років вступив на дер-
жавну службу, в канцелярію кав-
казького намісника, князя Ми-
хайла Воронцова. На державній 
службі Маразлі зумів дослужи-
тись до одного з найвищих звань 
– таємного радника. 

21 жовтня 1878 року, після 
відставки Миколи Новосельсько-
го, Григорій Маразлі отримав по-
саду міського голови Одеси. На 
цій посаді він пробув 17 років, 

його чотири рази переобирали 
одесити: у 1881, 1885, 1889 та 
1893 роках відповідно.

За час управління Мараз-
лі Одесою, у місті з'явились кін-
на залізниця та лінія парового 
трамвая, спорудили будівлі Місь-
кого театру та Павлівської будів-
лі дешевих квартир, збудували 
новий нічліжний притулок та дві 
їдальні біля Старого християн-
ського цвинтаря, а також ство-
рили комплекс лікувального за-
кладу на Куяльницькому лимані 
та ще багато іншого.

Окрім того, саме в час голо-
вування Маразлі в Одесу прове-
ли електроосвітлення та закла-
ли дитячий міський сад із безко-
штовними іграми та гімнастикою.

У 1895 році Григорій Мараз-
лі пішов у відставку через погір-
шення стану здоров'я, однак не 
полишив своєї турботи про міс-
то. Зокрема, завдяки щедрій 
благодійності Маразлі в Оде-
сі з'явилась школа садівництва, 
під яку він виділив власну землю. 
Також Маразлі викупив за влас-
ні кошти Палац Потоцьких, який 
пожертвував для створення кар-
тинної галереї, нині там розташо-
вується Одеський художній му-
зей. Опікувався Маразлі також 
міською публічною бібліотекою 
(нині Одеська національна нау-
кова бібліотека) та сприяв ство-

ренню мережі читалень, де роз-
вивалась українська культура та 
просвітництво.

Помер Григорій Маразлі 
1907 року. Його поховали на те-
риторії Грецької Свято-Троїць-
кої церкви в Одесі, проте моги-
ла міського очільника не збе-
реглась – за радянської влади 
церкву розграбували, а могилу 
міського голови знищили. 

Однак одесити не забули Ма-
разлі. У червні 1995 року вулиці 
Фрідріха Енгельса повернули її 
історичне ім'я – Маразліївська. 
У 2003 році заснована почесна 
нагорода одеського міського го-
лови – орден Григорія Маразлі. А 
в 2004, в знак визнання заслуг 
міського очільника, на Грецькій 
площі відкрили пам'ятник Григо-
рію Маразлі.

Український інститут 
національної пам`яті

Затишна полтавська околиця 
Кобищани. 2020-й – рік ювілею 
садиби-музею Панаса Мирного. 
1940-го відкрили її для полтав-
ців і гостей із усього світу. Більше 
двох десятиліть музеєм класика 
української літератури завідував 
його середній син– Михайло Руд-
ченко. 

Панас Мирний придбав сади-
бу на 3-й Кобищанськiй вулицi, 
нинi названiй його iменем, у 
березнi 1903-го. Сiмнадцять 
останнiх рокiв життя він невтом-
но працював. Завершував ро-
ман «Повiя», написав поему в 
прозi «Сон», оповiдання, вiршi, 
нариси, статтi. Переклав на укра-
їнську мову й видав поему Генрi 
Лонгфелло «Пiсня про Гайавату», 
трагедiю Вiльяма Шекспiра «Ко-
роль Лiр». 

Звiдси письменник ходив до 
центру мiста на службу в казен-
ну палату. Панас Мирний був чле-
ном Полтавської «Просвіти», брав 
участь у відкритті пам’ятника Іва-
нові Котляревському, святкуван-
ні щорічних ювілеїв Тараса Шев-
ченка, випуску першого на те-
ренах Наддніпрянської України 
українського часопису «Рідний 
край», заснував видавниче това-
риство для дітей «Зірка».

Садиба-музей Панаса Мир-
ного в Полтаві – одна з найбагат-
ших в Україні: понад 150 рукопи-
сів письменника та його старшо-
го брата Івана Білика (Рудченка), 
разом із яким написаний роман 
«Хіба ревуть воли, як ясла по-
вні?», першодруки творів Пана-
са Мирного, понад 280 аркушів 
епістолярної спадщини письмен-
ника та його родини, близько ти-
сячі речей, книжок, документів і 
фотографій, спогади про Панаса 
Мирного сучасників, архів тиж-
невика «Рідний край». 

У книзi вражень вiдвiдувачiв 
музею залишили теплi слова ша-
нувальники таланту письменни-
ка з Австралiї, Англiї, Австріі, Ка-
нади, Латвiї, Нiмеччини, Польщi, 
США, Францiї, Японiї.

«Вся моя слава – Украї-
на. Якби я їй добра хоч на мачи-
ну зробив, то мені і була б сла-
ва, я більшої не хочу». Так на-
писав у щоденнику Панас Мир-
ний ще в молоді літа й не зрадив 
обов’язкові ніколи. 

Очолюваний Світланою За-
валій Полтавський літератур-
но-меморіальний музей Пана-
са Мирного трепетно плекає 
пам’ять і про героїв російсько-
української війни, котрі відда-

ли за рідну землю найдорожче 
– життя. Минулого року на озна-
ку ввічнення подвигу Святослава 
Горбенка, Олександра Горячев-
ського, Антона Грицая, Дмитра 
Коряка, Олександра Мочалова, 
Дениса Синюка, Антона Цедіка 
було висаджено дерева на обі-
йсті письменника-класика. Крім 
музейників, до справи вшану-
вання пам’яті захисників України 
долучилися батьки героїв, солда-
ти військової частини 3052 Наці-
ональної гвардії України, учні й 
викладачі багатопрофільного лі-
цею № 1 імені І. Котляревського 
та загальноосвітньої школи № 38 
– випускниками й цих навчаль-
них закладів були полеглі обо-
ронці рідної землі. 

Цьогоріч на садибі Панаса 
Мирного вшанували подвиг Ва-
лерія Боняківського, Олександра 
Каменюка, Олександра Мочало-
ва – полеглих захисників Украї-
ни, та Дмитра Фесенка – учасни-
ка російсько-української війни, 
котрий відійшов у вічність після 
важкої хвороби. На зустріч при-
йшли найдорожчі гості – дружи-
ни й діти героїв. Запросили на-
ставників і побратимів героїв. 
Біля посаджених у саду Пана-
са Мирного батьками героїв на 
честь своїх синів пам’ятних де-
рев на дощечках, виготовлених 
членом Національної спілки май-
стрів народного мистецтва Укра-
їни Володимиром Маркар’яном, 
розмістили написи з іменами ге-
роїв. 

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник 

культури України,
лауреат премії імені 

Панаса Мирного,
член Національної спілки 

журналістів України

Фото: Галина Боняківська

Одеський голова 
Григорій Маразлі

Садиба-музей Панаса Мирного в Полтаві: 
слава класика й Героїв Сходу

Квіти від рідних і наставників полеглим за Україну героям. Зліва 
направо: Алла В’яла-Бойко, Ксенія та Анастасія Каменюк, Світлана 

Завалій, Світлана Медведєва, Майя Фесенко й Дарія Тащаєва
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Сергій ПАВЛЕНКО: «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, жур-
наліст, історик, редактор історико-краєзнавчого журналу «Сі-
верянський літопис». Він готує до видання свою нову книгу 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини». Стат-
ті з неї він люб'язно надав для публікації нашій газеті. Вказу-
ються дати, коли написано ці тексти.

Підкорювач левів чернігівський 
богатир Терентій Корінь

Український богатир з Чер-
нігівщини Терентій Савич Корінь 
(1883 –1931) прославився на 
увесь світ у 1907 році в Чикаго, 
коли він згодився вийти на поєди-
нок з левом. Цар звірів був у на-
морднику, «рукавицях», але вже 
з перших хвилин, зачепившись 
за решітку, зміг скинути одну з 
них і розлючено кинувся на бор-
ця. Йому вдалося однією лапою 
вп’ястися кігтями у бік супротив-
ника і пошкодити два ребра. Не-
зважаючи на кров, Терентій не 
припинив поєдинок. Він знайшов 
у собі сили міцно охопити руками 

лева, підняти над землею та з си-
лою кинути на підлогу. Звір зляка-
но-моторошно заричав від болю і 
довго не наважувався піднятися. 
Тоді Терентію Кореню було уро-
чисто вручено медаль «Перемож-
цю левів».

… У селі Блистова, де наро-
дився Терешко Корінь, у сільській 
раді висить його портрет як ві-
домого земляка. Є вулиця іме-
ні блистівського силача. Проте 
вже мало хто знає про те, які за-
слуги він мав. Не зразу потала-
нило і на блистівчан, які б розпо-
віли про уславленого богатиря. 
Брати його померли, нащадки їхні 
роз’їхалися. А легенди?

– Мій батько розповідав, – 
каже Микола Корінь (далекий ро-
дич силача), – що як Терешко при-
їжджав, то на коромислі піднімав 
з 10 парубків і крутив. Якось чо-
ловік віз копицю сіна і застряг у 
баюрі. Так Корінь сам запрігся у 
воза і витягнув його.

– А я чув про те, як він з бать-
ком посварився, – мовить Мико-
ла Лисиця, – Їхали вони удвох на 
возі з сіном, та щось і не поми-

рили. Ну, і батько замахнувся на 
нього вилами. А Терешко схопив 
їх і не відпускає. Обидва були такі 
сильні, що деревко вил зламали. 
Отаку силу мали!

– Парубки якось у шістьох-сі-
мох підважили дерев’яну хату і 
поклали його шапку під угол зру-
бу, – пригадує місцеву оповідку 
Ніна Крот-Юрченко. – А Терешко 
Корінь засміявся. Сам підійшов. 
Та й легко підважив хату і забрав 
шапку.

Блистовець-силач любив 
жартувати, мірятися силою.

Хата ветерана Андрія Сапов-
ського поряд з родовим будин-
ком Коренів. Сусід теж знає чима-
ло оповідок про відомого україн-
ського богатиря.

– Раз повертався додому в 
Блистову, – говорить. – А треба 
було якось перебратися через 
Десну. От він і попросив хлопча-
ків, що пасли коней, знайти чов-
на. Пообіцяв їм дати грошей. То 
вони і знайшли баркас. А тоді їм 
каже: «Допоможіть перевезти че-
модан». Як хлопці не тужились, не 
могли зрушити його з місця. Запи-
тали: «А що ж у ньому таке?». Від-
крив Корінь валізу, а у ній - дві ве-
ликі двопудові гирі.

Уже я закінчував обхід «зна-
вців» і мало не поїхав з села, як 
доля подарувала мені зустріч з 
вчителем місцевої школи Рома-
ном Анатолійовичем Боюном, 
який, як мені сказали, пише з ди-
ректором школи історію села. 
Краєзнавець ознайомив мене із 
зошитом, який йому передали ро-
дичі померлої у цьому році бабу-
сі. Виявляється, це була деталь-
на біографія Терентія Кореня, на-
писана у 1958 році місцевим вчи-
телем, фольклористом Михайлом 
Мишастим (1890 –1978). Остан-
нього добре знав поет Максим 
Рильський, який цінував його як 
невтомного збирача придеснян-
ських легенд, переказів (записав 
також 1000 пісень!). Автор біогра-
фічного нарису про українського 
богатиря на останній сторінці сво-
го зошита зауважив, що зібрав 
матеріал про земляка за спога-
дами його ще тоді живих братів, 
родичів та свідків. Зрозуміло, 50 
років тому подробиці про життя 
Т.Кореня ще були свіжі, яскраві.

Що ж дізнався Михайло Ми-
шастий?

Батьки українського борця 
були плечистими, коренистими. 
Вони мали таких же чотирьох си-
нів та вісім дочок. Терешко наро-
дився другим. Пасучи худобу, він 

часто мірявся силою з бичками 
або волами. Коли йому виповни-
лося 16 років, батько відправив 
сина на заробітки у Таврійську 
губернію. Тут хлопець несподіва-
но заробив одного дня 5 карбо-
ванців – тоді дуже великі кошти. 
Він сказав господарю, німцю-ко-
лоністу, що утримає за таку суму 
його бричку, і вона не зрушить з 
місця. Той охоче пристав до спо-
ру, і програв. Скільки не тужився 
кінь, він не зміг зрушити бричку з 
місця.

Повернувшись через 1,5 
року додому, Терентій купив руч-
ну саморізку і нею заробляв на 
прожиття. У 1903 році багато се-
лян зібралося на переселення в 
Приамурський край. З ними ви-
рушив і Т.Корінь. На Амурі він де-
який час працював у селі Спась-
кому у свого земляка Антона Ко-
реня, потім візником в Хабаров-
ську, а згодом в Порт-Артурі, де 
відкрив чайну. Та з останнім при-
бутковим заняттям не поталани-
ло. Почалася війна з японцями, 
і 27 січня 1904 року в чайну по-
трапила бомба. Увесь набуток 
богатиря перетворився у вели-
ку купу попелу та сміття. Терентій 
того ж дня на катері перебрався 
до Харбіна. Там якраз гастролю-
вав цирк братів Нікітіних з гру-
пою борців. Чернігівець вирішив 
з ними поборотися. Адміністрація 
цирку влаштувала йому випро-
бування, і він з успіхом переміг 
трьох борців. З того часу Терентія 
зарахували у циркову групу. По-
чалася його кар’єра і спортсме-
на, і артиста.

Про чернігівського сила-
ча невдовзі дізналися і в Санкт-
Петербурзі, і в Баку, і в Лондоні, 
і в Стокгольмі, і в Чикаго. За під-
рахунками рідні, він виборов на 
змаганнях 9 золотих, а також де-
кілька срібних та бронзових ме-
далей.

У Баку він вальсував з коро-
мислом, на якому висіло 15 чо-
ловік. У Царицині два верблюди, 
прямуючи в протилежні напрями, 
не могли розщепити його руки.

Багато вражень у Блистові 
залишив приїзд Т.Кореня у 1912 
р. до батьків.

«Тут він на площі, де стояв ма-
газин товариства споживачів, 
показував своїм землякам де-
кілька днів свої циркові номери, 
– записав Михайло Мишастий 
у своєму зошиті. –Терентій пе-
рекинув через магазин десяти-
фунтові і високо – півпудові гирі. 
Жонглював ними, мов гумовими 
м’ячиками. Корінь давав гляда-
чам спробувати розщепити його 
руки мотузками, за які з обох бо-
ків тягнули по 20 парубків. Також 
гнув і ламав кінські підкови, за-
бивав долонею гвіздка у товсту 
дошку».

Після одруження в 1917 р. 
Т.Корінь залучив до співпраці 
своїх братів Івана, Пилипа та Ан-
дрія. Разом вони їздили по міс-
течках та селах і дивували людей 
своєю силою.

У 1928 році богатир захворів 
на виразку шлунку. Невдовзі на її 
місці виникла злоякісна пухлина, 
і він помер 22 червня 1931 р. По-
хований у Саратові.

У Терентія Савича було дві до-
чки Людмила та Раїса. Про їхню 
долю, на жаль, нам нічого не ві-
домо.

Менський район.
25. 10. 2008 р.

Фото автора.

Чернігівський обласний історич-
ний музей ім. В. Тарновського звернув-
ся до Новобілоуської об`єднаної тери-
торіальної громади Чернігівського ра-
йону з пропозицією присвоїти звання 
«Почесний громадянин Новобілоуської 
громади» науковцям музею Вірі Воло-
димирівні Зайченко та Олександру Во-
лодимировичу Шекуну. В листі, підписа-
ному директором музею Сергієм Лаєв-
ський, ця пропозиція мотивується ве-
ликим особистим внеском дослідників 
у вивчення історії Новобілоуської гро-
мади. Ось що, зокрема, сказано в цьо-
му поданні. 

«Зайченко Віра Володимирівна – іс-
торик, етнолог, мистецтвознавець, му-
зеолог, майстриня художньої вишивки, 
знаний в Україні фахівець у царині укра-
їнського народного декоративного мис-
тецтва.

Народилася 23 грудня 1937 року на 
хуторі Забарівка Чернігівського району. 
Закінчивши історичний факультет Київ-
ського університету ім. Тараса Шевчен-
ка, у липні 1968 р. прийшла до Черні-
гівського обласного історичного музею 
ім. В. Тарновського і відтоді присвятила 
себе дослідженню, збиранню, зберіган-
ню і популяризації історико-культурного 
надбання українського народу. 

У 1978 р. В. Зайченко очолила ново-
створений відділ народного декоратив-
ного мистецтва Чернігівщини, тематика 
якого була дуже близька їй, адже наро-
дилася вона у родині селян, добре знала 
і розуміла селянське життя, його культу-
ру і традиції. Почалося створення музею: 
вивчена етнографічна колекція, розро-
блена наукова концепція і структура, 
здійснено десятки експедицій, зокрема 
й у села, що нині входять до складу Ново-
білоуської громади. 

У грудні 1979 р. у Чернігові відкрив-
ся Музей народного декоративного мис-
тецтва Чернігівщини, в якому був пред-
ставлений і новобілоуський етнографіч-
ний матеріал. Створений В. Зайченко 
музей користувався величезною увагою 
і любов’ю чернігівців і гостей міста. 

Внесок В. Зайченко у дослідження, 
збереження, популяризацію і розвиток 
вишивки Чернігівщини неможливо пере-
оцінити. Явищами наукового і культурно-
го життя України стали написані нею на 
основі опрацювання колекції історично-
го музею та багаторічних польових дослі-
джень монографії «Вишивка Чернігівщи-
ни» (К., 2010), в якій є чимало описаних 
обрядів з особливостями сіл Новобіло-
уської громади та «Вишивка Чернігівщи-
ни. Рушники. каталог колекції Чернігів-
ського історичного музею ім. В.В. Тар-
новського» (К., 2018).

У 2001 р. у Києві побачив світ ка-
талог В. Зайченко «Вишивка козацької 
старшини ХVІІ–ХVІІІ століть: каталог ко-
лекції Чернігівського історичного музею 
ім. В.В. Тарновського». Він став першим, 
і наразі залишається єдиним, подібним 
виданням в Україні, взірцем для опису 
вишивок. Виданий окремо української, 
англійською й французькою мовами ка-
талог сприяв популяризації України й 
Чернігівщини у світі. 

Віра Зайченко багато робить для до-
слідження і популяризації як матеріаль-
ної культури українського народу, так і 
нематеріальної спадщини – свят, обря-

дів, традицій, залучаючи до цього мате-
ріали, зібрані і вивчені на території Но-
вобілоуської громади. 

У доробку Віри Володимирівни є до-
слідження «Новобілоуська метрична 
книга та її персоналії» (Чернігів, 2012). 
На основі пам’ятки із зібрання музею ім. 
В. Тарновського – метричної книги Свя-
то-Троїцької церкви села Новий Білоус 
– автор розповідає про мешканців села 
доби XVIII – початку ХХ ст. 

Віра Зайченко – заслужений пра-
цівник культури України (1988), кавалер 
ордена княгині Ольги ІІІ ст. (2007), лау-
реат обласної премії імені М.М. Коцю-
бинського (2006) нагороджена Почес-
ною грамотою Кабінету міністрів України 
(2012), багатьма грамотами.»

«Шекун Олександр Володимирович 
– археолог, історик, краєзнавець. Наро-
дився 19 січня 1935 року в Чернігові. 

Після закінчення Київського техні-
куму легкої промисловості у 1962 році 
протягом 16 років працював майстром, 
начальником зміни на Чернігівському 
комбінаті синтетичного волокна. Саме 
там він серйозно захопився історією та 
археологією, яка відтоді стала справою 
всього життя. О. Шекун увійшов до скла-
ду Спелео-археологічної секції Чернігів-
ської обласної організації Українсько-
го товариства охорони пам’яток історії 
та культури, яка у 1974 році розгорнула 
систематичні археологічні дослідження 
Чернігівщини, а у 1977 році він очолив 
секцію. Саме на цей час припадає поча-
ток відкриття та обстеження пам’яток ар-
хеології Новобілоуської громади.

Упродовж 1980–1998 років О. Ше-
кун працював у музеї імені В. Тарнов-
ського на посадах наукового співробіт-
ника, а згодом завідуючого сектором 
археологічних пам’яток. За цей час ним 
безпосередньо були організовані та 
проведені 5 масштабних археологічних 
експедицій, які досліджували спадщину 

на території Новобілоуської громади: по-
селення «Титова Річка» (1982), «Деснян-
ка» (1982–1983), «Вигори-1» (1984), «Ви-
гори-2» (1986), «Криниця» (1989). Весь 
оброблений матеріал був неодноразово 
опублікований у різноманітних наукових 
та науково-популярних виданнях, а зна-
хідки надійшли на зберігання до музею 
імені В. Тарновського.

Як ніхто інший, О. Шекун, досліджу-
ючи спадщину Новобілоуської громади, 
відкрив 16 раніше невідомих пам’яток, 
обстежив 12 раніше виявлених, зробив-
ши уточнення в їхніх розмірах та дату-
ванні. 

Значним є внесок О. Шекуна у під-
готовку археологічної частини «Зводу 
пам’яток історії та культури» по Черні-
гівській області. Він зафіксував понад 
500 археологічних пам’яток і здійснив 
їхню паспортизацію. Серед близько 70 
археологічних пам’яток Новобілоуської 
об’єднаної територіальної громади тре-
тина була підготовлена ним до видання 
тому Зводу по Чернігівському району.»Андрій Саповський показує родинний будинок Коренів

Терентій Корінь 
(портрет у сільській раді)

Вшанувати дослідників 
Сіверського краю

Подвижницька праця 
Віри Зайченко і Олександра Шекуна
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Батурин — гетьманська столиця

Твір Самійла Величка на-
лежить до трьох найвідоміших 
«козацьких» літописів. Це уні-
кальна пам’ятка козацької іс-
торичної думки і барокового 
письменства першої половини 
ХVІІІ століття. Він охоплює події 
від 1620 р. до 1700 р. У порів-
нянні з літописами Самовидця 
та Грабянки праця Величка є 
масштабнішою.

Нині «Літопис» Величка 
зберігається в Національній 
бібліотеці Санкт-Петербурга. 
Але досі він не був всебічно до-
сліджений і виданий повністю!

Самійло Величко – канце-
лярист Війська Запорозького. 
Вісімнадцять років свого жит-
тя (1690-1708) служив в уряді 
гетьмана Івана Мазепи в Ба-
турині. Був близьким до вищої 
старшини, виконував писар-
ські обов’язки та інші доручен-
ня. Маючи намір скласти істо-
ричний твір про козацьку добу, 
Самійло Величко збирає і копі-
ює документи, формує власну 
бібліотеку. Він підтримав Ма-
зепу у його виступі проти Мо-
скви, потрапив у полон. Відбув-

ши ув’язнення, у 1720 році Ве-
личко складає свій «Літопис», 
який вміщує сотні документів 
з військової канцелярії (як уні-
кальні копії, так і оригінали), 
цитати з нині втрачених щоден-
ників, хронік… 

У 2012–2019 роках гру-
па науковців Інституту історії 
України НАНУ та Центру із ви-
вчення історії України Санкт-
Петербурзького державного 
університету, під керівництвом 
Геннадія Боряка (доктора іс-
торичних наук, заступника ди-
ректора Інституту історії Укра-
їни НАНУ з наукової роботи) 
та Тетяни Таїрової-Яковлєвої 
(доктора історичних наук, ди-
ректорки Центру з вивчення 
історії України Інституту історії 
СпбДУ) реалізували унікаль-
ний науковий проєкт – підготу-
вали повне академічне видан-
ня Літопису Самійла Величка! 
Видання вміщує повний текст 
праці Величка, біографію авто-
ра пам’ятки, аналіз оригіналу 
рукопису та його київської ко-
пії кінця ХVІІІ століття, історію 
створення та зберігання руко-

пису, його публікацій, історіо-
графію, археографічні комен-
тарі, таблицю використаних 
Величком документів, літера-
турних й історичних праць, ге-
ографічний та іменний покаж-
чик.

Видання «Самійло Величко. 
Літопис» щойно побачило світ у 

київському видавництві «Кліо», 
директорці якого Вірі Соловйо-
вій, разом з партнерами, вда-
лося здолати всі перепони та 
об’єднати науковців, видавців 
та українських меценатів за-
для реалізації цього видавни-
чого проєкту. 

Завдяки колосальним зу-
силлям науковців, видавців, 
меценатів, які здійснили робо-
ту державної ваги, масштабна 
праця Величка стала можли-
вою для вивчення в Україні. Це 
дасть змогу кожному з нас по-
вніше оцінити події козацького 
періоду історії України, перео-
смислити безліч історіографіч-
них міфів, уточнити конкретні 
події, усвідомити себе.

Національний історико-
культурний заповідник «Геть-
манська столиця» є партнером 
цього видавничого проєкту і 
саме в Батурині, в День укра-
їнського козацтва, 14 жовтня 
2020 року відбулася перша 
презентація «Літопису» Самій-
ла Величка.

Наталія СУШКО

Батурин розташований на 
прекрасній річці Сейм – лівій 
притоці Десни. Зі старих описів 
знаємо, що річка була повно-
водною, широкою, глибокою та 
була важливим торговим шля-
хом. Та вже у XVII-XVIII ст. рус-
ло річки міліє. Заплава Сейму 
біля Батурина, завширшки в 
1 км, мала багато проток, ру-
кавів, стариць та підвищені ді-

лянки, що не затоплювалися 
весняними повенями і утворю-
вали острови, через які можна 
було переправлятися з одно-
го берега на інший. Ці природ-
ні особливості ускладнювали 
зв’язок зправим берегом, про-
те й слугували природним за-
хистом від нападів з боку річки. 

В усі часи важливу роль 
відігравали переправи-пере-
вози через норовливий Сейм, 
швидкість течії якого немала 
– від 0,3-0,4 м/с і до 0,7 м/с 
на перекатах. Один з таких пе-
ревозів знаходився нижче від 
Батурина, називався Обмачів-
ським й існував ще до засну-
вання міста. 

Після 1625 року 
з’являється Батуринський пе-
ревіз, що розташовувався 
ближче до міста. Його роль 
особливо зросла тоді, коли Ба-
турин став гетьманською ре-
зиденцією і в ньому з’явилася 
поштова станція. Це були бро-
ди, човнові, поромні перепра-
ви, санні дороги взимку. Че-
рез активну діяльність пото-
ку переправи на Сеймі час від 
часу змінювали своє місцез-
находження. Маємо свідчен-
ня, що у XVIIІ ст. Батуринським 
перевозом володів Батурин-
ський (Кербутівський) жіночий 

монастир. Пристань перевозу 
знаходилася (у 1767 році) «під 
самим старим пустим містом». 
Після ліквідації цієї обителі Ба-
туринський перевіз відійшов 
до Миколо-Крупицького чоло-
вічого монастиря.

Опис Батуринської пере-
прави зустрічаємо у подорож-
ньому щоденнику латиноаме-
риканського політичного та 

військового діяча Франсіско 
де Міранди, який подорожував 
Чернігово-Сіверщиною у 1787 
р.: «О четвертій ранку встав, ви-
пив кави з молоком і пішки дій-
шов до річки, яка протікає вни-
зу, під горою; вона називаєть-
ся Сейм, і, якщо не помиляю-
ся, це друга за величиною ріка 
тутешнього краю після Дніпра. 
Однак, в Америці її вважали б 
струмочком. Човна довелося 
чекати цілу годину; тут їх два, 
але переправа дуже погано на-
лагоджена».

Цікаві відомості про па-
ромну переправу через Сейм 
маємо з періодичних друкова-
них видань кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. Паромна переправа 
з’явилася в Батурині, ймовір-
но, в самому кінці XVIII ст. В га-
зеті «Рада» за 1914 р. читаємо: 
«З переходом в початку од гра-
фа А. К. Розумовського до каз-
ни тутешніх кріпаків і маєтнос-
тей, з ними вкупі перейшов і 
паром, що на р. Сеймі. Цей па-
ром, як не було ще залізниць і 
через Батурин лежав головний 
шлях, під назвою московсько-
київський, казні давав гарні 
прибутки, і таким чином було 
на що його содержувати справ-
но і в порядкові…».

«Киевлянин» в 1907 р. пи-

сав про щорічні торги на арен-
ду переправи в Батурині, яка 
тоді вже була в дуже поганому 
стані: «в теченіе последних лет 
безсменный арендатор ея (ев-
рей) ограничивался лишь кое-
каким наружным ремонтом». 

У травні 1908 р. «рух з од-
ного боку річки на другий при-
пинився зовсім, бо казенний 
паром стоїть де-кілька днів не-
рухомо, до того ж він такий, що 
й на топливо вже не годить-
ся, зогнив», та вже у червні ді-
знаємося про його ремонт, на 
який було виділено 500 руб. і 
ремонт цей був лише частко-
вий: «досчатая настилка по-
ставлена новая, а баркасы, 
на которых держится этот по-
мост, как были, так и остались 
гнилые». Оренда парома при 
цьому коштувала орендареві 
438 руб. на рік.

Та вже у 1909 р. під час та-
нення льоду на річці «напором 
льда сломало стоявшый на бе-
регу наш гнилой паром … оста-
ется только порадоваться, что 
посудина погибла пустая, а 
не переполненная людьми и 
животными. Теперь Батурин 
совершенно отрезан от свое-
го предместъя Матіевки и бли-
жайших волостей соседнего 
Кролевецкаго уезда».

Проєкт заміни паромної 
переправи на стаціонарний 
міст виник ще у 1903 р., але 
тоді не вдалося дійти згоди 
між земством та батуринською 
громадою. І лише в 1914 р. ба-
туринський старшина А. Стокоз 
подав клопотання про дозвіл 
батуринцям збудувати міст че-
рез р. Сейм за громадський 

кошт міста. Казна на це зго-
дилася, але з тим, «щоб через 
нього, за винятком батурин-
ців та тутешніх хуторян, чужим 
селянам не дозволяли пере-
їжджати. На будівництво мос-
ту було виділено з громадських 
коштів близько 2000 рублів, а 
також були вибрані уповнова-
жені, які повинні були контро-
лювати будівництво. 

Так почалася історія нала-
годження дерев’яних мостів у 
Батурині. Поромна ж перепра-
ва продовжувала існувати до 
побудови автомобільного бе-
тонного мосту через Сейм у 
1957 році.

Згодом для потреб, у першу 
чергу, мешканців Матіївської 
сільської ради та відпочиваль-
ників місцевий колгосп щоріч-
но ставив легкий тимчасовий 
пішохідний міст через р. Сейм. 
Його зводили по завершенню 
весняного паводку і стояв він 
до осіннього кригоходу на по-
чатку замерзання річки. Такі 
«пішоходки» будували до 1999 
року.

У нинішньому 2020 р. пла-
нується завершення монтажу 
стаціонарного підвісного пі-
шохідного мосту, який з’єднає 
лівий і правий берег Сейму на 
місці давнього Батуринського 
перевозу. 

 
Ірина ПАЛАМАРЮК

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного 
історико-культурного 

заповідника 
«Гетьманська столиця»

Церква, в якій бували 
Іван Мазепа та Карл ХІІ, 

може зникнути
Покр овськ а 

церква в Дігтя-
рівці Новгород-
Сіверського ра-
йону потрапила 
до ТОП-15 культо-
вих споруд Укра-
їни, які можуть 
незабаром зник-
нути.

Покр овськ а 
церква в Діг-
тярівці не тіль-
ки є унікальною 
пам’яткою архі-
тектури, а й має 
неоціненне істо-
ричне значення. 
Саме в Дігтярівці 
1708 року стала-
ся зустріч Мазепи з Карлом ХІІ. Тут же було підписано ві-
дому українсько-шведську військово-політичну угоду. 

Церква вперше сильно постраждала під час Другої 
світової війни. Потім її доруйновували в 1960-х, за кому-
ністичного режиму.

2011-го розпочали реставрацію, яка через супереч-
ки між патріархатами та початок військових дій в 2014-
му припинилася.

Колись велична церква Святої Покрови Божої Матері, 
що височіє на пагорбі, була зведена за ініціативи і коштом 
гетьмана Івана Мазепи. Спочатку це був п’ятикупольний 
храм у стилі українського бароко з елементами пізнього 
ренесансу й раннього класицизму. Тут знаходився вико-
наний у народній манері чудотворний образ Матері Божої 
Дігтярівської. Після підписання угоди з українським геть-
маном шведський король подарував церкві призначені 
для підлоги чавунні плити з гравіюванням «К ХІІ». 

Музей старих ляльок
Ляльки та машинки початку минулого століття мож-

на побачити в Михайло-Коцюбинському. Організатор ви-
ставки – Наталія Шурда, зберігач фондів місцевого кра-
єзнавчого музею, в якому і проходить виставка. Жінка 
збирає ляльки останні сім років, їх в неї більше як 60. Чо-
ловік Наталії Микола збирає іграшки для хлопчиків. За-
раз його колекція налічує приблизно 30 екземплярів. 

Ляльки переваж-
но радянського пері-
оду, але трапляються 
й екземпляри почат-
ку ХХ століття. 

Наталія Шудра 
розповідає: «Ляль-
ки є німецькі, кілька 
французьких. Про-
те більшість – ра-
дянські. На виставці 
представлені іграш-
ки 30-70-х років. З 
різних матеріалів – 
дерев’яні, відходи 
деревообробки, це-
лулоїдні, композитні, тканинні, з пластмаси тощо. Ляльки 
збирала переважно на аукціонах, деякі приносили. Я час-
то купую ляльки, які потребують реставрації, адже ляль-
ки в хорошому стані коштують дорого. Ляльки 30-х років  
мають високу ціну, бо вони переважно німецькі.  Того-
часні радянські були виготовлені з неякісного матеріалу, 
наприклад, целулоїду, що був давно заборонений через 
надзвичайну горючість, тому вони мало зберігались. 
Більш довговічними радянські ляльки стали приблизно в 
60-х роках, коли почала використовуватися пластмаса».

 Крім колекціонування, Наталія з чоловіком займа-
ються реставрацією іграшок, що й стало першоджерелом 
колекціонування. «Народилась дитина і ми захотіли при-
дбати педальну машинку. Купили – відреставрували, нам 
вдалося, і так пішло-поїхало. Сподобалося, почали цим 
займатись. Із ляльками те саме. Побачила на «барахол-
ці» німецьку ляльку 30-х років, після цього «затягнуло» в 
колекціонування. Це й була моя перша велика лялька для 
колекції.  Виробник – фабрика «Зоненсберг». Ця фабрика 
закрилась в 50-х роках після війни. І лялька була приве-
зена військовим своїй дочці в подарунок. Лялька 70 сан-
тиметрів. В неї «фліртуючі» очі, тобто рухаються не лише 
вверх-вниз, але і праворуч-ліворуч. Господиня дуже лю-
била цю ляльку, адже подарувала їй одразу срібний ме-
дальйон. Власниця цієї ляльки працювала вчителькою 
англійської мови»,  розповідає колекціонерка. 

Має плани на майбутнє. «У будинку все не поміщаєть-
ся і ми вирішили спробувати виставити все в музеї Ми-
хайла-Коцюбинського. Подивитись на реакцію людей. На-
ступного року хочемо «виставитися» або в Чернігівському 
обласному художньому музеї або ж у музеї Михайла Ко-
цюбинського». Загалом виставка «вечірня», проходить  із 
17.00 до 19.00.

Літопис Самійла Величка і його сучасне видання

Батуринський перевіз

Переправлення кавалерії на паромі. Фото 1913 року

Сторінка рукописного 
«Літопису» Самійла Величка
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Чернігів очима літераторівВолодимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини істо-
рії» – відомого чернігівського письменника, журналіста, краєзнавця 
Володимира Миколайовича Сапона (20.07.1951 – 02.10.2017). Поч. в 
№№ 175,177–183, 185.

Є нагода згадати Івана Кулжин-
ського – письменника та історика, 
котрий за життя був, певно, найві-
домішим письменником на Черні-
гівщині. Його перу належать книги 
та публікації в столичних «Дамском 
журнале», «Московитянине», ін-
ших часописах, також у газеті «Чер-
ниговский листок», яку видавав у 
1861 1862 роках Леонід Глібов. Він 
автор поезій, драми «Кочубей», ро-
ману «Федюша Мотовильский», по-
вістей «Терешко», «Казацкие шапки», 
«Семен Середа, куренной атаман 
Запорожского войска» та інших тво-
рів, переважно з української історії, 
яку він висвітлював з імперських по-
зицій. Деякі з них присвячені ніжин-
ській старовині.

Проте письменником Кулжин-
ський був посереднім, якщо не зо-
всім слабеньким. На схилі літ він і 
сам скептично ставився до своєї лі-
тературної творчості, зазначаючи: 
«Писав і друкувався я багато в різ-
них журналах, але оскільки черне-
ток у себе не залишав, то тепер не 
пам’ятаю не тільки змісту, але навіть 
і назв більшості моїх творів, із чого 
видно, що вони не варті пам’яті».

І все ж Іван Григорович був по-
статтю неординарною, його ім’я зо-
сталося в російській та українській 
літературі, не стільки завдяки тво-
рам...

Народився він 1803 року в Глу-
хові, викладав у Чернігівському ду-
ховному повітовому училищі, із 1825 
року – у Ніжинській гімназії вищих 
наук, яка незадовго до цього від-
крилася. У автобіографії він розпо-
вів, як екзаменував його директор 
гімназії Іван Орлай, коли брав на 
посаду викладача латинської мови. 
Запросив до себе на обід, під час 
якого розмовляли латиною, до того 
ж у присутності гімназиста Василя 
Любич -Романовича, котрий чудово 
володів цією мовою, освоївши її у 
Полоцькому єзуїтському колегіумі. 
Кулжинський з честю витримав ди-
ректорський екзамен.

Працюючи в гімназії, Кулжин-
ський мав значний вплив на її ви-
хованців. Він допоміг їм, зокрема, 
опублікувати свої перші літературні 
твори у «Дамском журнале», в якому 
тоді сам друкувався. Найкращі сто-
сунки склалися в нього з Євгеном 
Гребінкою, вже згаданим Василем 
Любич- Романовичем. 

На жаль, іншими вони були із 
юним Миколою Гоголем- Яновським. 
Вже більше сотні років дослідники 
трактують ці стосунки неоднознач-
но, що, зокрема, уважно простежує і 
доктор філологічних наук, професор 
Ніжинського університету Григорій 
Самойленко у виданій книзі «Нежин 
– город юности Гоголя». Складаєть-
ся враження, ніби якась чорна кіш-
ка пробігла між викладачем латини 
і гімназистом, котрий був, до речі, 
лише на шість років молодшим за 
свого наставника.

У 1827 році у Москві вийшла 
книжка Кулжинського «Малороссий-
ская деревня». Незважаючи на ет-

нографічний характер, а тоді поді-
бних праць виходило небагато, вона 
однак значною мірою ідеалізува-
ла українське село. Певно, з огляду 
на це книга стала предметом глузу-
вання гімназистів і передовсім Гого-
ля, який на той час також цікавився 
фольклором і етнографією, ще під-
свідомо готуючи себе до «Вечорів 
на хуторі біля Диканьки». Своє не-
гативне ставлення до праці вчите-
ля він висловив у листі до однокаш-
ника: «Этот литературный урод стал 
причиною всех его бедствий: когда 
он только проходит через класс, тот-
час ему читают отрывки из «Мало-
российской деревни», и почтенный 
князь бесится, сколько єсть духу; 
когда он бывает в театре, то кто-
нибудь из наших обьявляет гро-
могласно о представлений новой 
пьесы; ее заглавие: «Малороссий-
ская деревня или Закон дуракам не 
писан...» Далі майбутній класик ро-
сійської літератури називає книгу 
«печатным бредом».

Не забув тих глузувань Кулжин-
ський... Майже через тридцять ро-
ків, коли вже пішов із життя Гоголь, 
залишивши по собі осяяну генієм 
спадщину, він опублікував у журна-
лі «Москвитянин» свої «Спогади вчи-
теля». Йшлося у них і про Гоголя. До-
сить цікавими є, наприклад, опи-
си його зовнішності, манери вдяга-
тися. Але увагу привертають й інші 
рядки. Хоч би такі: «...Это был та-
лант, неузнанный школой, и ежели 
правду сказать, нехотевший или не-
умевший признаться школе... Гого-
ля знали только как ленивого, хотя, 
по видимому, не бездарного юно-
шу, который не потрудился даже на-
учиться русскому правописанию. 
Жаль, что не угадали его... Надобно 
признаться, что не только у меня, но 
и других товарищей моих он, право, 
ничему не научился». Ці думки Кул-
жинського упродовж десятиліть по-
вторювали біографи Гоголя...

Іван Григорович прожив довге 
життя. Певний час обіймав посади 
директора гімназій у Луцьку і Неми-
рові, директора Закавказьких учи-
лищ у Тифлісі. Але завжди повертав-
ся до Ніжина, де збудував собі буди-
ночок і заклав сад.

Влітку 1880 року було створе-
но комітет по спорудженню в Ніжині 
пам’ятника Гоголю. До нього увійшло 
чимало знаменитостей, як, скажі-
мо, історик Микола Костомаров та 
письменник Іван Тургенєв. Запро-
сили і престарілого Кулжинського 
– як письменника і вчителя Гоголя. 
Пам’ятник відкрили через рік, а не-
вдовзі не стало й Івана Григоровича.

Але ще у 1872 році, у посланні до 
російського історика Михайла По-
годіна, Кулжинський, все ж віддаю-
чи належне генію Гоголя, не без гор-
дості писав:

«Я Гоголя давно когда то 
Латинской азбуке учил, 
И память о поре той свято 
Досель в смирении хранил.»

«Я Гоголя давно когда- то 
латинской азбуке учил»

Юнацькі роки Володимира 
Олексійовича Чівіліхіна, росій-
ського прозаїка, розпочалися у 
післявоєнному Чернігові. «Дело 
вышло такое, – згадував про-
заїк. – Старшая сестра Мария 
перед войной, еще студенткой, 
вышла в Томске замуж за ко-
мандира Красной Армии, поля-
ка Людвига Викентьевича За-
борского, которого вскоре пе-
ревели в Чернигов. Осенью 
1941 года он погиб в окрест-
ностях города, сражаясь с под-
ступившим к Десне врагом. Ма-
рия едва успела на последний, 
истерзанный бомбами эшелон, 
в котором эвакуировался ее 
госпиталь. С двумя маленьки-
ми детьми и подругой, у которой 
была дочурка, вернулась в род-
ной дом бороться с горем, голо-
дом и холодом». 

Марія з дітьми повернула-
ся до Чернігова, як тільки з ньо-
го вигнали німецьких окупан-
тів. Влітку сорок п`ятого Воло-
дя приїхав до сестри. «Не знаю, 
можно ли было назвать горо-
дом то, что осталось от него, – 
записав у щоденнику Володи-
мир. – Стояли рядами печи с 
высоченными трубами, уцелев-
шие каменные стены смотрели 
черными мертвыми глазница-
ми, стройные пирамидальные 
тополя, каких я раньше никогда 
не видел, были серыми от пыли. 
Кое-где вместо улиц вились уз-
кие тропинки меж кирпичных, 
щебеночных, известковых 
куч, гнутого ржавого желе-
за, деревянных обломков, 
рассыпавшейся штукатурки, 
обрывков довоенных газет и 
блеклых обоев». 

Марія мешкала у підваль-
ній кімнаті, куди впустила сім`ю 
з п’яти людей, які також зали-
шилися без годувальника і даху 
над головою. Працювала ме-
дичною сестрою у військовому 
госпіталі. 

Важко і голодно жилося тим 
спекотним літом. Володимир, 
аби допомогти сестрі, почав хо-
дити на руїни, які ще зберіга-
ли слова: «Мин нет! Инструктор 
Стрелец». Вранці біля міськви-
конкому юрмилися люди – жін-
ки, підлітки, змучені, неголені 
чоловіки. Стихійно складалися 
бригади для розлому залишків 
стін у різних кінцях міста. Тяга-
ли биту цеглу і всіляке сміття. За 
день такої праці отримували та-
лон, який у довгій вечірній черзі 
отоварювали кілограмом ячно-
го борошна. 

Одного разу, як згадував Во-

лодимир Олексійович, «нашу 
уже сложившуюся бригаду дол-
го не наряжали никуда <…>, 
и мы до полудня торчали во 
дворе горисполкома, ожидая 
работы. Хорошо помню, как 
неподалеку шумели какие-то 
официальные распорядители 
в соломенных шляпах, о чем-
то спорили меж собой, и я уло-
вил: «Барановский… Баранов-
ский… Барановский…». 

Нарешті бригаду привели 
до якоїсь зруйнованої від ви-
буху будівлі, обнесеної кілка-
ми. Цегла була плоска, дуже 
міцна на вигляд. Закам`янілий 
розчин намертво тримав улам-
ки. Керівник робіт наказав не 
розбирати руїни, а збирати по 
цеглинці, і навіть ломів не дав, 
щоб не розбити ці жалюгідні 
залишки того, чим колись воно 
було. Він трусився над кожним 
фігурним куточком, кружечком, 
молив не поспішати, обережні-
ше нести на ношах і в руках вці-
лілі цегляні блоки, примовляю-
чи: «Це ж історія! Історія!». 

Володимир дуже здивував-
ся, коли, пропрацювавши до 
настання темряви, члени бри-
гади отримали по два талони, і 
їх отоварили їм без черги. 

Керівником робіт був відо-
мий архітектор Петро Дмитро-
вич Барановський. А працював 
Володимир Чівіліхін на руїнах 
П`ятницької церкви. Він тоді і 
припустити не міг, що на ньо-
го чекає близьке знайомство 
з цією неординарною люди-
ною та її справою, пов’язаною 
із чернігівською архітектур-
ною скарбницею. Це розбудить 
його уявлення, і він раз-у -раз 
звертатиметься до надзвичай-
ної загадки давньоруської іс-
торії та культури, перед якою 
він зупинився у Чернігові того 
пам`ятного літа. 

У вихідні дні Володимир за-
сиджувався до закриття в об-
ласній бібліотеці імені Коро-
ленка. Він згадував, що це була 
перша в його житті бібліотека. 
Одного разу зіставив вік різних 
міст і здивувався: Москві – ві-
сімсот літ, а Чернігову – понад 
тисячу. Замовив яку-небудь 
книгу про це старовинне місто. 
Старенька бібліотекарка дала 
юнакові «Слово о полку Ігоре-
вім». Він був вражений настіль-
ки, що почав блукати чернігів-
ськими руїнами, підніматися на 
Чорну Могилу, виходити на бе-
реги Десни і Стрижня, але всі 
шляхи вели на Вал, до печер 
Болдиної гори. 

На деякий час Володимир 
Олексійович виїздив до рідних 
країв, але знову повертався 
до Чернігова. Його щоденнико-
ві записи 1947 і 1949 року за-
свідчують про це. Шукав робо-
ту за спеціальністю, бо здобув 
освіту в залізничному училищі. 
Нічого не виходило. Регулярно 
відвідував бібліотеку імені Ко-
роленка. А тут підкрався голод. 
На лузі за Десною Володимир 
з Марією збирали дику траву, 
схожу на цибулю. Маруся жу-
вала її і брату наказувала ро-
бити це. 

Спогади Володимира Олек-
сійовича: «Я последовал ее 
примеру; иногда присажива-

ясь под кустик, я сдирал шкур-
ку с сочного белого стебелька 
и с аппетитом жевал, окуная 
измочаленную на зубах и смо-
ченную слюной траву в крупную 
серую соль, которую я пред-
усмотрительно захватил в бу-
мажонке. Походив часа два, 
мы с сестрой переехали Десну 
назад и с полными корзинами 
этой травы шли домой». 

А вдома Маруся зварить із 
цією «цибулею» юшку і нагодує 
голодних дітей. Потім у неї по-
чали пухнути ноги. Продали Во-
лодимирову шинель за 300 ру-
блів, а пуд картоплі коштував 
225 рублів. 

Нарешті йому вдалося вла-
штуватися на роботу в депо 
техніком, але продовольчу кар-
точку отримав не відразу. Пер-
ший робочий день припав на 13 
червня 1947 року. За тиждень 
Володимиру видали карточку. 
Почав входити в колію. Минуло 
два роки.

13 червня 1949 року юнак 
записав у щоденнику: «Получил 
письмо из дому. Так я привык 
при этом слове вспоминать 
[станцию] Тайгу, знакомые лица 
и места, но теперь у меня дом 
на Украине, в Чернигове. Хотя 
дома нет и там – там только по-
луподвал, где живет моя самая 
близкая родня – главное мать». 

Всі Чівіліхіни оселилися в 
Чернігові. Тепер можна було 
здійснити свою мрію – вступа-
ти в Московський університет. 
На відпускні гроші відвіз доку-
менти, повернувся до Черніго-
ва і почав готуватися до всту-
пу в омріяний виш. У щоденни-
ку 18 липня 1949 року Володи-
мир занотував наступне: «Хожу 
заниматься в библиотеку Коро-
ленко. Хорошо. Скоро опять по-
йду к Коцюбинским. Лазал по 
пещерам. Нужно фонарь и ком-
паньона…».

Наприкінці липня 1949 року 
Володимир Чівіліхін виїхав до 
Москви. Студентом факульте-
ту журналістики МДУ він став. 
Завершив навчання 1954 року. 
Поступово його журналістка 
праця переросла в літературну. 
Написав кілька цікавих худож-
ніх і документальних творів. Ро-
ман-есе «Пам'ять» став підсум-
ком багаторічних літературно-
історичних пошуків автора. Го-
ловними темами твору є історія 
«Слова о полку Ігоревім» (відпо-
відь на загадку цього твору до-
помогла автору знайти церква 
Параскеви П`ятниці в Черніго-
ві) і феномен декабристів. Се-
ред них – народженням і жит-
тям пов’язані з Чернігівщиною 
Іван Горбачевський, Олександр 
Якубович, Микола Мозгалев-
ський, Сергій Волконський. Ро-
ман приніс письменнику при-
голомшливу славу. Володимир 
Олексійович зізнавався: «Этой 
книги никогда бы не было, если 
б не Чернигов, куда я приехал 
после войны. Чернигов, город, 
наградивший родниковым ис-
током будущих интересов и 
определивший, можно сказать, 
мою судьбу».

Письменника не стало 
1984 року.

 
Людмила СТУДЬОНОВА

«Якби не Чернігів…» 
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Петро Миколайович Дідович 
(23. 10. 1935, с. Голубичі Ріпкин-
ського району Чернігівської об-
ласті - 26. 09. 2010,  Чернігів) - 
прозаїк, член Національної спіл-
ки письменників України від 1987. 
Автор книжок оповідань та пові-
стей «Межі пам'яті» (Київ, «Радян-
ський письменник», 1968), «Про-
міжний вузол» (Київ, «Радянський 
письменник», 1986), «Буття зеле-
не» («Чернігівські обереги», 2002) 

- Чернігівська обласна літератур-
на премія імені Михайла Коцю-
бинського (2003), повісті «Приго-
ди кота Мурзабея» («Чернігівські 
обереги», 2005), оприлюднених у 
періодиці роману-есе «Жар і по-
піл» (журнал «Дзвін», 2005), міні-
повісті «Облуда» (журнал «Літера-
турний Чернігів», № 3, 2010), авто-
біографічної повісті «Кросна долі» 
(уривок у радіожурналі «Сонячні 
кларнети» 24 травня 2005).

Після армійської служби, яку 
проходив у Литві та Азербайджа-
ні, закінчив 1963  р. історико-фі-
лософський факультет Київсько-
го державного університету ім.  Т. 
Шевченка. Кілька років працю-
вав науковим співробітником Цен-
трального державного історичного 
архіву у Львові. 1967 переїздить 
до Чернігова, де працював у дер-
жавній телерадіокомпанії - корес-
пондентом, редактором, заступни-

ком директора, генеральним ди-
ректором. Закінчив трудову діяль-
ність відповідальним секретарем 
обласної організації Національної 
спілки журналістів України.

Твори  П. Дідовича, за ви-
значенням доктора філологічних 
наук, члена Національної спілки 
письменників України Олексан-
дра Астаф'єва, «відзначаються го-
стротою сюжету, напруженістю ді-
алогів, ліризмом і точністю худож-
ніх деталей». 

Оповідання «В дорозі» опублі-
коване у книжці «Проміжний ву-
зол». У поданому нижче скороче-
ному варіанті оповідання усі дійо-
ві особи бачать одне одного впер-
ше і, цілком можливо, востаннє. Та 
це не завадило усім, хто поспішає 
додому в передноворічний вечір, 
стати близькими завдяки... при-
крій пригоді. Ось що сталося, коли 
«автобус сіпнувся і спинився».

Письменники й Чернігівщина
Проект веде Олександр Олійник

Петро ДІДОВИЧ

В дорозі
– Приїхали?
– Чуло моє серце – не бачити 

моїм онукам гостинців,- засовав-
ся дідок.

– Не пророкуйте, діду... До-
їдем...

– Авжеж, доїдем... Тут і їхати 
вже - менше половини.

Піднімалися, розминали наси-
джені ноги, витягували цигарки, 
торохтіли сірниками. Дівчина про-
кинулась, усміхнулась:

– Що, перекур?
– Здається, гірше – з мотором 

щось.
– Ще цього бракувало!
Водій уже порпався в моторі.
– Допомогти? – оточили його.
Той з таким виглядом хряснув 

капотом, що можна було й не пи-
тати.

– Приїхали!.. І казав же... Так 
ні, в людей свято, рейс витримай, 
завтра заміним... От тобі й свято!.. 
Ні собі, ні людям...

– А що там?
 Що, що... Підшипник полетів!.. 

От дурень – згодився.
– Та-ак...
Курили мовчки.
Рівна і пряма, як стріла, чорна 

стрічка шосе з обох боків губила-
ся в снігах, зникала в лісі. Ні звуку, 
ні вогника.

– Що ж тепер буде?– ні до 
кого не звертаючись, кинула мо-
лодичка.

– Може, машина, – мовив 
хтось з надією.

Від шофера не відступались, 
наче він міг чимось зарадити.

– Хоч би до села... подзвони-
ти... Може, ще проїде хтось...

– Аякже, хто тепер їздить?..
Мороз добирався до ніг, ко-

лов щоки. Тупцювали, махали ру-
ками. І не спускали очей з до-
роги. Світло блимнуло й зникло, 
промінь шаснув по деревах, став 
виразніший. Наближалася маши-
на – від зустрічної яка користь, 
а ждали. Дружно піднесли руки. 
Важко стогнучи, чорним приви-
дом пронісся МАЗ.

– З вантажем...
Не встигла влягтись сніж-

на курява, як вогники блиснули 
з іншого боку. Навчені досвідом, 
стовпились на дорозі. Машина 
все ближче й ближче – чіткі про-
мені перестрибують з кущів на 
ялини, мацають шосе, сліплять 
нам очі. Скриплять гальма й од-
разу:

–Якого біса! – з кабіни.– І так 
спізнююсь.

– Візьми одного.
– Куди? На шию?
– Слухай, голубе, хоч до села, 

подзвонити.
– Та права ж відберуть...
– Та хто тепер побачить! В 

таку пору... Візьми...–кричали 
ледь не хором.

Відкрив дверцята:
– Одкохав фігуру. Був би ку-

зов вільний, я б тебе туди загнав.
– Та якось буде...- Вмощував-

ся наш водій.
– Авжеж буде...Коли права 

відберуть.
Машин більше не було. Зате 

мороз узявсь по-справжньому. 
Автобус миттю вихолов, вікна об-
сіяла паморозь. Салон став лун-
кий і незатишний. Ноги самі ви-
танцьовують по підлозі. Я раджу 
дівчині роззутись і вгорнути ноги 
в пальто. Вона запевняє, що не хо-
лодно, – голос тремтить, обличчя 
загострилось і витягнулось.

Дідусь, що настовбурчився че-
рез прохід, виглядає з-за коміра:

– Ти, дочко, ось що...– Він на-
хиляється і довго порпається в за-
тиснутому межи ногами мішку. На-
решті випрямляється й простягає 
новенькі, перев'язані мотузком 
валянки.

– Ой ні, що ви, що ви!.. Мені не 
холодно.

Я поцікавився розміром.
– Якраз підійдуть. Онуці везу.
Дівчина сперечається і ховає 

руки.
– Соромиться чи що? – встряє 

молодичка.
Дівчина скоряється спільному 

натиску.
– Вже б і погрітись час,– з 

хрускотом позіхає хтось іззаду.
– Ранувато,– бурчить полков-

ник. І, зиркнувши на годинник, 
обертається до мене: – Сержанте, 
чи не маєте ножика?

Все прийшло в рух, як по ко-
манді – заклацали замки порт-
фелів, зашелестів папір. Навіть 
дівчина полізла в сумочку. Я не 
встиг ще розпакувати валізку, як 
полковників сусіда гучно потягнув 
носом повітря:

- Що я чую... Запахи півдня!
Простягаю йому рожево-со-

нячного мандарина.
– Аромат... – стогне вірме-

нин. – Ех, життя, їй-богу, кину все 
й махну додому.

– У відпустку? – цікавиться 
полковник.

– Так точно, товаришу...
– Киньте, не на службі ж... 

Може, у вас і склянка знайдеться?
– Питайте у відряджених, чо-

ловіче, у них все є, – вірменин від-
кручує кришку термоса.

Дідок порився у мішку, підніс 

до очей півлітру.
– О-о, онукам подарунки,– ви-

хопилася молодичка.
– Баба – баба й є. Що вона 

розуміє? Онукам само собою. – 
Він побрязкотів чимось і видо-
був з полотняної ганчірки добрий 
шмат сала. – Солдате, а подай-но 
мені свого ножика!

Ззаду вже хтось проголошу-
вав:

– За наступаючий.
На колінах і в мене, і в дівчи-

ни з'явилися хліб, сало, ковбаса. 
Я міг віддячитись лише мандари-
нами.

– Що ж, сержанте, за тих, як 
кажуть, хто в морі, – одним духом 
випив полковник.

Вірменин довго нюхав, цмо-
кав губами, питався:

– Це який?
– Вірменський, – сміявся пол-

ковник.
– Та швидше, чоловіче, чарку 

тримаєш, – підганяв дідусь.
Коли черга дійшла до мене, ді-

вчина зморщилась.
– За ваш екзамен!
Вона пити не хотіла:
– Що ви, що ви! Це ж міцне... І 

багато ж як...
– Пий, доньцю, не журись, – 

підморгнув із-за коміра дідусь.
Випила й молодичка, хоч і про-

довжувала «про цих мужчин... пи-
яків».

Ми з дівчиною вийшли з ав-
тобуса. У ліс уже вела стежка. Під 
величезною старою ялиною, що 
стояла на самоті, хлопці розклали 
вогнище.

– Танці, – репетували дівчата, 
пориваючись до вогню.

Я схопив свою сусідку на руки 
й поніс через замети до ялини. 
Вона пручалась і виривалася.

– І нас, і нас, – кричали ті, що 
в джинсах. Їх перенесли без мене.

Бриніла гітара, тріщало вог-
нище, високо здіймались іскри. 
Пішов сніг –  повільний, лапатий 
–  саме той, що малюють на свят-
кових листівках. Сніжинки танули, 
не досягши вогню, їм назустріч ле-
тіли іскри.

Автобус прибув о пів на третю. 
Зі сміхом і галасом переносили в 
нього речі.

–Е-е, та ви, я бачу, часу не гая-
ли, – жартував водій.

 – Ми й для вас лишили, – за-
спокоїв його дідусь.

... Автобус мчав порожньою 
дорогою, світло фар вихоплюва-
ло метушливі сніжинки. Збуджен-
ня вже минуло, гамір ущух. Люда 
спала, схилившись на моє плече. 
Книжка впала на підлогу  – треба 
було підняти, та я боявся ворухну-
тись.

Любов Колесникова – заслужена 
артистка України, лауреат премії імені 
Марії Заньковецької, актриса Чернігів-
ського академічного театру імені Т. Шев-
ченка.

Коли вперше бачиш Любов Степа-
нівну не на сцені, а в житті, можна поду-
мати, що це директриса школи чи тренер 
гандбольної команди, чи бізнесвумен 

дев’яностих років: сильна, впевнена, ак-
тивна, незалежна... 

Потім, коли вже справа доходить до 
інтерв’ю, дивуєшся – настільки затишно 
і душевно протікає розмова з актрисою. 
Здається, на сцені Любов Степанівна 
має грати виключно бойових жінок, осіб 
королівської крові і традиційних україн-
ських бабів з обов’язковим домішком 
відьомської натури. Вона такі ролі грає 
справді розкішно, взяти хоча б Секлиту 
Лимериху – «За двома зайцями» чи Бабу 
Палажку – «Кайдашева сімя» чи Отаман-
шу– «Снігова королева».

Але поряд з тим вона грає ролі, що 
здаються для неї неймовірними, – ска-
жімо наївно-простодушну Бабу Соньку – 
«Вій.Докудрама», Н. Ворожбит , зворуш-
ливу до сліз Євгенію – «Танго», С. Мро-
жек.

За п’ятдесят років на сцені актриса 
зіграла понад сто різнопланових ролей. 
Від драматичних та ліричних до комедій-
них та характерних. У 2018 році за роль 
Баби Соньки у виставі «Вій. Докудрама» 
у постановці Андрія Бакірова одержала 
президентську стипендію та звання за-
служеної артистки України. Знімається в 
кіно. Одна з останніх робіт – роль Палаж-
ки у серіалі «Спіймати Кайдаша». 

Щира, відкрита, ранима та весела 
водночас Мама, Дружина, Бабуся, Ак-
триса, Жінка з великої літери та з до-
брим серцем розповідає про себе та 
своє життя…

* * *
Доволі рано усвідомила, що хочу 

бути актрисою і озвучила це мамі. У три-
надцять років, коли грала першу роль – 
Анни у виставі «Сині роси» за п’єсою М. 
Зарудного. У народному театрі в місті 
Овручі, що на Житомирщині, куди бігала 
малою після школи. Я родом з села Ост-
рів, тож дорога до театру була не близь-
кою – чотири кілометри, пішки, у спеку 
і в мороз. Бувало, як занесе усе снігом, 
а я йшла, бо знаходила там, щось своє, 
не буденне. 

Мама хотіла, щоб я стала лікарем. 
За тяжкою роботою в колгоспі, бідністю, 
клопотами з малими дітьми, їй на мене 
не завжди вистачало часу, і я жила свої-
ми мріями, тож і поїхала так рано з дому. 
Тепер, на жаль, не часто вдається приї-
хати, погостити у родичів у селі. 

Мій перший театр – Ніжинський. У 
1971 році до нас у Овруч приїхав на га-
стролі театр імені М. Коцюбинського з 
Ніжина. Мені на той час щойно виповни-
лось 19 років, і я вирішила, що доля дає 
мені шанс, попросилась до трупи актор-

кою, і мені не відмовили. Так почалось 
моє творче життя. Там я пропрацювала 
сім років, вчилася у хороших акторів та 
режисерів, зіграла багато гарних ролей: 
Варку у «Безталанній» І. Карпенка-Карого, 
Оленку у «Голубих оленях» О. Коломійця, 
Вальку в «Іркутській історії» О. Арбузова.

До Чернігова приїхала у 1978 році. 
Мене побачив В. Рудницький –головний 

режисер чернігівського театру, в Ніжині 
у ролі Маші у виставі «Найщасливіша», і 
запросив до Чернігова. Дебютувала у 
ролі Уляни у виставі «Іваном звуть його».

За п’ятдесят років у театрі я зіграла 
понад сто різних ролей. Відбулась як ге-
роїня, і як характерна, комедійна актри-
са. Достойними роботами вважаю роль 
Вальки у «Іркутській історії» О. Арбузова, 
Анни у виставі «101-й кілометр» О. Галіна, 
Юнони в «Енеїді» І. Котляревського.

З останніх робіт – це роль Мамулі 
у виставі «Каліка з острова Інішмаан» 
Мартіна Макдонаха, Баба Сонька у ви-
ставі «Вій. Докудрама» Наталії Ворожбит. 

Я вірю, що кожна роль приходить ак-
тору в потрібний час, з якоюсь метою, 
щоб він щось усвідомив, зрозумів. У 
мене так було з Євгенією у виставі «Тан-
го». Саме вона допомогла мені знайти 
відповідь на питання, яке цікавило мене 
в той час. Я збагнула, що все в житті має 
приходити і відходити вчасно, звільнив-
ши місце наступному, прийдешньому… 
Як пори року змінюють одна одну, і знову 
приходить весна… 

Моя Баба Сонька з вистави «Вій. До-
кудрама» - це моя мама… Працьовита, 
добра, проста, ніжна…Ніколи не сказа-
ла поганого слова, не образила нікого. 
Любила все живе: людей, природу, тва-
рин, дітей жаліла…

Доля не надто жалує мене і, може, 
завдяки цьому з мене вийшла добра ак-
триса. Так склалось, що онука виховую 
сама. Дитина потребує великої уваги та 
любові, і часу на себе залишається не 
багато, а вже ж вік такий, що хочеться 
відпочити. Багато хто у мене запитує, як 
я все це встигаю: про сім’ю дбати і ролі 
грати, а я відповідаю: напружуюсь і йду… 
Доглядати чоловіка, виховувати онука, 
облаштовувати побут, так, як і усі жінки. 
В нас немає іншого вибору.

Любов – це те з чого створений 
наш світ, і що його тримає. Хоча, лю-
бов буває різною. Любиш батька, матір, 
Батьківщину…А кохаєш милого.

Чесно кажучи, мені останнім часом 
хочеться просто елементарної поваги.

Ніхто не залишиться довіку молодим 
чи вагітним, чи ще щось...Тож, до часу у 
мене ставлення філософське, вважаю, 
що свій вік потрібно любити і поважа-
ти. Все минає, і лишається досвід, му-
дрість. Хто зна, якби я була такою му-
дрою в двадцять, можливо б, не зробила 
тих помилок, і життя склалось по іншому, 
а, може, і добре, що була «дурною», і все 
склалось так як є.

Спілкувалася Ангеліна Велика 

«Півсторіччя 
на чернігівській сцені» Петро ДІДОВИЧ
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Кухонні дошки, на яких кришать, нарізають продукти, 
потребують регулярного очищення. Зробити це можна, про-
тираючи поверхню розчином води з оцтом. А якщо хочете 
очистити дошку швидше, скористайтесь половинкою лимона. 
Перед цим посипте дошку сіллю.

Щоб швидко очистити сосиски після варіння, про-
ткніть їх в кількох місцях виделкою перед зануренням в окріп. 
Тоді плівка легко відійде.

Якщо під час варіння яєць додати у воду трохи соди, 
шкаралупа зніметься швидко і легко.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Кава зранку – не 
розкіш, а засіб пересу-
вання.

 Мені не треба вчи-
тися керувати своїми не-
рвами, треба вчитися, щоб 
люди мене не нервували.

 Вихідні – не хворо-
ба: проходять швидко і не-
помітно.

 Правду треба пода-
вати чемно, як пальто, а не 
жбурляти в обличчя, як мо-
крий рушник. 

 Горілка – дивовиж-
ний напій: смак постійно 
один, а пригоди завжди 
різні.

Було колись...
Микола Костома-

ров мав феноменальну 
пам'ять. Міг не тільки циту-
вати окремі місця з літопи-
сів, але й цілі акти й доку-
менти. З пам'яті виголошу-
вав великі уривки Шевчен-
кових поезій і вірші інших 
улюблених поетів, декла-
муючи часто Байрона, Шіл-
лера, Гете. А найбільше по-
добалися йому українські 
думи: письменник і вчений 
пам'ятав не тільки тексти 
всіх дум, але й усі відомі їхні 
варіанти.

Марко Вовчок (справ-
жнє ім'я письменниці – Ма-
рія Олександрівна Вілін-
ська) була змішаної крові. 
Мати походила з княжо-
го роду Радзивілів, а баб-
ка матері була полькою-
литовкою. Батько мав бі-
лоруське коріння. Родина 
жила в Росії (Орловська 
губернія). Повсякденною 
мовою в родині Вілінських 
була французька.

Куточок 
гумору

Відвідувач запитує у 
приймальні депутата пар-
ламенту:

– Іван Іванович при-
ймає?

– Не те слово: бухає по-
чорному.

☺ ☺ ☺
– Гості, ви їсти хочете?
– Хочемо.
– Так чого сидите? Ідіть 

додому. 

☺ ☺ ☺
– Миколо, що ти можеш 

сказати про Івана?
– Ой, я Івана погано 

знаю з хорошого боку. 
☺ ☺ ☺

Заходять свати в хату і 
кажуть: 

– У вас товар, у нас ку-
пець! Наш наречений не ку-
рить, не п’є, з дівками не хо-
роводиться! 

Голос старої баби з 
печі:

– А чи не придурок він 
у вас?

☺ ☺ ☺
– Соломон Абрамович, 

як себе почуваєте?
– Моня, ти марно ціка-

вишся: тебе все рівно нема 
в моєму заповіті. 

Корисні Корисні 
порадипоради

 Рекордний рівень опадів - 1870 міліметрів за добу 
(що складає більше 18 тисяч тон на гектар землі) - спосте-
рігався 15-16 березня 1952 року на острові Реюньон в Ін-
дійському океані. За календарний місяць випало 9300 мілі-
метрів опадів – цей рекорд належить містечку Черапунджі 
в Індії. Цьому ж містечку належить і «дощовій рекорд» за рік 
– 26460 міліметрів.

 У Тутунендо (Колумбія) випадає щорічно 1177 санти-
метрів дощів.

 В пустелі Атакама (Чилі) в середньому за рік – нуль 
опадів. Атакама переживала посуху протягом 400 років - 
теж рекорд. Вона закінчилася у 1971 році.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалі-

зацію/придбати букіністичну літературу: 
книги з історії, філософії, класику за-
рубіжну та українську (розстріляне 
відродження, діаспорних письмен-
ників), сучасну українську літературу, 
фентезі, фантастику. Російську кла-
сику 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, канцтовари, а також  туризм, екскур-
сії, проведення презентацій, прес-конференцій, 
творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

еалі-
уру: 

Æàðòîìà i âñåðéîç
В дитинстві мріяв знайти мільйон, пізніше – як його зароби-

ти, зараз – де вкрасти?
По кар’єрній драбині найкраще підніматися без нічого – без 

сім’ї, дітей, сорому і совісті.
Рекламу про кредити треба читати навпаки. Замість: «Ві-

зьми кредит. Нема проблем», треба читати: «Нема проблем? Ві-
зьми кредит».

Життя часто вибиває з мене дурість. Але я знаю, де ще її 
дістати.

Щоб у жінки з̀ явилися сумніви у сказаному, треба з нею по-
годитися. 

Ніщо так не розвиває фантазію, як маленька зарплата. 
Анекдот не підлягає перекладу.

Неправильно Правильно
Перейшов границі Перебрав міру

Переписка триває Листування триває

Переслідувати мету Мати на меті

Перетворювати в життя Втілювати в життя

Перш за все Насамперед, передусім

Письмові приладдя Письмове приладдя

Не моя вина
Музика: Ігор Яснюк
Слова: Микола Луків

Не моя вина, а моя біда,
Що роки пливуть, як вода.
Не о тій порі і не в тім саду
Я зустрів тебе молоду.
Приспів:
Чи то сум, чи то сміх
На устах твоїх,
І любить тебе
Й не любити гріх.

Що робити нам, як діяти нам,
Не питай мене, я не знаю сам.
Хай там будь що будь – і тюрма й сума,
А забуть тебе в мене сил нема.
Приспів

 Гурт 
«Kozak 
System»

«Kozak System» («Козак 
Систем») — український рок-
гурт, який постійно пред-
ставляє Україну на європей-
ських та світових музичних 
фестивалях. Заснований в 
2012 році у Києві з музикан-
тів, які вийшли зі складу гур-
ту «Гайдамаки». 

Учасники гурту: Іван Ле-
ньо – спів, акордеон, клавіш-
ні, Олександр Дем'яненко – 
гітара, спів, Володимир Шер-
стюк – бас-гітара, спів, Сер-
гій Борисенко – ударні, спів, 
Сергій Соловій – труба, спів, 
клавішні.

www.kozaksystem.com
В 2012 році «Гайдама-

ки» переживають трансфор-
мацію, беруть назву Kozak 
System та продовжують пра-
цювати в добре знаному 
складі, а вокалістом оновле-
ного гурту стає Іван Леньо.

У співпраці з відомими 
українськими митцями, по-
етами та музикантами: Саш-
ком Положинським, Катею 
Chilly, Сергієм Жаданом, Ан-
дрієм Середою, Дмитром Ла-
зуткіним, Юрком Їздриком, в 
листопаді 2012 року Kozak 
System презентують свою 
першу студійну платівку – 
«Шабля».

2013 рік відзначаєть-
ся для музикантів актив-
ним гастрольним графіком: 
окрім численних виступів в 
Україні, Польщі та Німеччи-
ні, Kozak System представ-
ляють країну на Днях Укра-
їни у Великій Британії та на 
фолковій сцені Przystanek 
Woodstock в Польщі.

Революція Гідності. 
Kozak System пліч-о-пліч з 
видатними українськими 
митцями виступають на Сце-
ні Євромайдану в Києві, ак-
тивно концертують та беруть 
безпосередню участь в поді-
ях Української революції.

Музиканти Kozak System 
стають обличчям україн-
ського Майдану для поль-
ського телебачення, прово-
дячи багато часу в прямих 
трансляціях з Майдану та да-
ючи інтерв'ю польською мо-
вою для ЗМІ.

В 2014 році вийшов аль-
бом у співпраці з Тарасом 
Чубаєм «Пісні самонаведен-
ня» – поєднання української 
етніки, рокової мелодики та 
регі.

В червні 2014 року 
Kozak System в рамках теле-
фестивалю Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej виступають 
на одній сцені із легендар-
ною Марилею Родович, де 
виконують спільну пісню «I 
warto czekaс» («І варто чека-
ти»), написану на підтримку 
України і спеціально для зна-
кового фестивалю в Ополє. 

В березні 2015 року ви-
ходить третя платівка «Живи 
і Люби» (польська версія 
отримує назву «Kochaj i Zyj»).

Концертне літо 2015 ко-
заки відкривають, представ-
ляючи Україну на міжнарод-
ному музичному фестивалі у 
Польщі. Серпень для Kozak 
System відзначився чеським 
фестивалем TRUTNOFF.

Того ж року польські ЗМІ 
називають Kozak System 
найвідомішою командою з 
України, а трек «Kochaj i Zyj», 
записаний разом з поль-
ським гуртом «Red Lips» – 
безумовним хітом, який опи-
нився в трійці найкращих 

польських треків року.
Новорічну ніч 2016 року 

Kozak System проводять на 
головній сцені Кракова на 
грандіозному шоу, яке при-
йшли подивитися більше 
150 тисяч мешканців та гос-
тей Кракова.

Kozak System продовжу-
ють їздити з концертами на 
Схід України, стають волон-
терами центру допомоги он-
кохворим дітям.

У 2017 році під час кон-
курсу Євробачення, який 
проходив у Києві, Kozak 
System відіграють масштаб-
ний концерт на Хрещатику. 
Графік літніх виступів гурту 
того року охоплює Україну, 
Сполучені Штати Америки, 
Канаду, Польщу, Німеччину, 
Ірландію та Англію.

30 березня 2018 року у 
столичному клубі Атлас була 
презентована четверта пла-
тівка гурту «Не Моя», в яку 
увійшли 8 композицій.

У лютому 2019 року, му-
зиканти презентують свій 
новий кліп під назвою «Хо-
лодного січня».

29 лютого 2020 року у 
столичному «Жовтневому 
палаці» відбувається най-
більший сольний концерт 
Kozak System, де було пре-
зентовано нову платівку «За-
кохані Злодії». 

18 серпня 2020 вихо-
дить пісня та кліп «Героям» 
на підтримку українських во-
їнів, а також для всіх людей, 
що протестують у Білорусі.

Наша газета вже кілька років веде цей просвітницький проект, матеріали для якого бе-
руться з однойменного сайту. За цей час ми представили десятки співаків, композиторів, по-
етів-пісенників, надрукували тексти авторських і народних пісень. 

Але золотим фондом нашої естради можна назвати не лише те, що з̀ явилося чимало років 
чи й десятиліть тому, а й нинішню естраду. 

Заспіваймо, друзі

Вівці мої, вівці
Музика та вірші: Михайло Гринишин.

Вівці ж мої, вівці,
Вівці та отари,
Хто ж вас буде пасти,
Як мене не стане, гей-гей?
Як мене не стане, гей.

Гей, пасіться, вівці,
Де високі гори.
Я піду до Ксені,
Де чорнії брови, гей-гей.
Де чорнії брови, гей.

Сама Ксеня вийшла,
Файна моя чічка.
Просидів я з нею
До темної нічки, гей-гей.
До темної нічки, гей.


