
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№191   21 січня 2021 року Ціна 7 гривеньВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

4

6

86514

Триває 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.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

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

Знаковою реформою 2020 року 
стала реформа так званої «децен-
тралізації». В Україні провели те-
риторіальну реформу, зменшивши 
кількість районів та частково змінив-
ши систему їх управління. Протягом 
2020 року було зроблено наступне.

Створено об’єднані терито-
ріальні громади.

12 червня 2020 року Кабінет 
Міністрів України прийняв 24 роз-
порядження щодо визначення ад-
міністративних центрів та затвер-
дження територій громад областей. 

У результаті в країні створено 1469 
територіальних громад (в т. ч. 31 
ОТГ на непідконтрольній території в 
межах Донецької та Луганської об-
ластей, також нового територіально-
го поділу зазнала окупована терито-
рія Автономної Республіки Крим).

Закон визначає територіальну гро-
маду як жителів, об'єднаних постійним 
проживанням у межах села, селища, міс-
та, що є самостійними адміністративно-
територіальними одиницями, або добро-
вільне об'єднання жителів кількох сіл, що 
мають єдиний адміністративний центр.

Створення ОТГ стало першим 

етапом децентралізації.

Створено 136 нових райо-
нів замість 490, що існували.

Другим етапом децентралізації 
стало укрупнення районів.

Незалежна Україна отримала у 
спадок радянську систему областей 
та районів, основа якої практично не 
змінювалася.

Адміністративно-територіальна ре-
форма в УРСР 1957 – 1960 років мала 
на меті децентралізацію та укрупнення 
районів, у наслідок чого в цілому було 
скасовано 1 область і 184 райони та 

утворено 2 нові райони (ліквідовано 14 
міських та утворено 1 район).

Наступна адміністративно-тери-
торіальна реформа в УРСР 1965–
1966 років скасовувала попередню 
реформу, що являло собою розукруп-
нення районів, у наслідок чого в ціло-
му було утворено 224 нових райони.

Після 1991 року про необхід-
ність чергової реформи говорили 
протягом майже 30 років, проте про-
вести її вдалося лише в 2020 році.

17. 07. 2020 року Верховна Рада 
України ухвалила Постанову № 3650 від 
15.06.2020 «Про утворення та ліквіда-

цію районів», згідно з якою Україна отри-
мала 136 районів замість існуючих на 
той момент 490. Цією Постановою була 
кардинально змінена мапа України.

Проведено бюджетну де-
централізацію.

17. 09. 2020 року Верховна Рада 
ухвалила Закон № 907-IX «Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо приведення у відповід-
ність положень бюджетного законо-
давства у зв’язку із завершен-
ням адміністративно-тери-
торіальної реформи».

Бурхливі події 6 січня і в ніч на 
7-ме в столиці Сполучених Штатів 
Америки Вашингтоні сколихнули весь 
світ. Штурм протестуючими цитаделі 
американської демократії – Конгре-
су США (його часто називають просто 
Капітолієм, хоч це радше назва голов-
ної адміністративної будівлі, й ці Капі-
толії є і в столицях штатів) викликав 
грандіозний резонанс у світі. 

В жодному разі не беруся по гаря-
чих слідах, як дехто, коментувати, ана-
лізувати тим паче видавати похапливі 
«вердикти» щодо подій у Вашингтоні, 
в день, коли Конгрес, як остаточна ін-
станція, мав затвердити підсумки не-
давніх президентських виборів. Ви-
словлюся лише на тему, винесену в 
заголовок статті, бо такі паралелі або 
протиставлення з нашим Майданом, 
двома революціями, нині поширені в 
інформаційному просторі. Але спершу 
невеликий вступ до теми. 

Коли я дивився відео і фото з міс-
ця бурхливих подій, огортала носталь-
гія за побаченим і перебутим тут 23 
з половиною роки тому. Тоді, у лип-
ні-серпні 1997 року, мені пощасти-
ло побути два тижні в Америці, на не-
великому стажуванні чи навчанні як 
журналістові. Це була поїздка групи 
українських журналістів, 11 чоловік, 
з Києва і кількох областей, а делега-
цію сформувала наша громадська ор-
ганізація Фундація свободи слова. Як 
редактор тоді дуже потужної обласної 
газети «Сіверщини» я брав участь в 
роботі цієї організації і ось так потра-
пив і на цей візит. 

Принагідно – очолювала Фунда-
цію і нашу делегацію відома журна-
лістка, громадська діячка Катерина 
Зеленська, яка померла в Києві за 
кілька днів до Новоріччя і яку я згадав 
теплим словом в попередньому номе-
рі газети. 

Це була поїздка за американською 
програмою «Підтримка свободи». Її у 
1990-ті роки затвердив Конгрес США. 
Згідно з нею США почали підтримку 
демократичних процесів у багатьох 
країнах світу, в тому числі постсоціа-

лістичних. У рамках цієї програми ве-
лике місце було відведене показу то-
гочасної Америки. ЮСІА, інформацій-
не агентство США, ця урядова струк-
тура, інформує світ про свою країну. 
ЮСІА розробило і здійснювало, зокре-
ма, програму «Роль вільної преси в де-
мократичному суспільстві», мета якої 
– стажування, навчання зарубіжних 
журналістів, особливо з постсоціаліс-
тичних країн, у США, знайомство зі сві-
том медіа цієї держави. Саме в рамках 
цієї програми і поїхала до США наша 
делегація. Ми були гостями уряду США, 
що повністю фінансував візит. 

Зараз не буду довго розповідати 
про цей візит. Детально я описав його 
у своїй великій публікації у 5-ти номе-
рах газети «Світ-інфо», починаючи з 
№ 107 за липень 2017 року. Ви легко 
знайдете цей репортаж з фото на сай-
ті газети. 

Скажу лише, що це було щось гран-
діозне, незабутнє. Два авіаперельоти 
через Атлантику, 6 польотів по США. 
Ми почули й побачили багато що, про 
діяльність засобів інформації США. 
Акцентом програми була поправка 
№ 1 до Конституції США, яку Конгрес 
ухвалив понад 200 років тому, в перші 
роки існування держави. Суть її, якщо 
своїми словами: Конгрес постанов-
ляє, що віднині більше нічого не по-

становлятиме щодо регламентації ді-
яльності преси. І це понад 200 років 
тому! Те, до чого ми в Україні прийшли 
лише у 2015 році, ухваливши роздер-
жавлення преси. 

Найбільші враження були від сто-
лиці, Вашингтону. І не лише тому, що 
це було перше знайомство з Аме-
рикою і що ми тут були весь перший 
тиждень. А тому, що це дійсно пре-
красне місто – архітектурою, парка-
ми. І у вільний час я із задоволенням 
гуляв столицею. Потім були три дні в 
Нью-Йорку, «столиці світу». І по два 
дні в Сент-Луїсі, штат Міссурі, це вже 
Середній Захід, місця Марка Твена і 
його героя Тома Сойєра, і Міннеапо-
ліс, штат Міннесота, північ США. 

Ми побували і у Білому домі, на 
щоденному (!) прес-брифінгу речни-
ка президента. І, звичайно, в Конгре-
сі США, піднімаючись з парку сходами 
на найвищий пагорб міста. Так сплану-
вав один з батьків нації, перший пре-
зидент США Джордж Вашингтон, пла-
нуючи і будуючи столицю, названу по-
тім його іменем. Конгрес, парламент 
держави, повинен бути найвище. А от 
планований Джорджем Вашингтоном 
Білий дім, резиденція президентів 
США, що неподалік, – значно 
нижче, в іншому парку. 

Американський Майдан

Європейський суд з прав людини 
визнав окупацію Росією Криму

Європейський суд з прав людини 14 січня виніс перше рі-
шення у справі «Україна проти Росії» щодо Криму. ЄСПЛ встано-
вив, що фактичний контроль Росії над окупованим Кримським 
півостровом розпочався не пізніше 27 лютого 2014 року. 

Такий висновок Суд зробив, розглядаючи питання про при-
йнятність української скарги, адже Україна звинувачувала РФ 
також у порушеннях, які відбулися наприкінці лютого та на по-
чатку березня, тобто до здійснення Росією незаконної анексії 
окупованого нею півострова.

Україна стверджує, що остаточно втратила контроль над 
Кримом від 27 лютого 2014 року – після захоплення Верховної 
ради Криму російськими військами.

«В ніч на 27 лютого легітимна цивільна влада в Криму була 
усунута силою і заміщена агентами РФ. Російські війська та па-
рамілітарні організації перешкоджали українським військовим 
залишити їхнє розташування та не давали перекинути до Криму 
українських військових з материка. Головні пункти доступі до 
Криму по Землі, по воді та по повітрю були заблоковані росій-
ськими військовими та парамілітарними силами», обгрунтову-
вало, зокрема, подання України до ЄСПЛ.

Суд повністю погодився з українськими аргументами.
ЄСПЛ, зокрема, визнав неправовими будь-які рішення, 

ухвалені в судах Криму після його загарбання. Він погодився 
із твердженнями України про «існування адміністративної прак-
тики поширення законодавства РФ на Крим» та заявив, що «по-
чинаючи з 27 лютого 2014 року суди, що діяли в Криму, не мо-
жуть вважатися такими, що сформовані у законний спосіб», 
говорить рішення Суду.

Підсумки децентралізації: 
що встигла та що забула зробити влада за рік

Проведена 2020 року адміністративно-територіальна реформа змінила мапу України, але чи в повному обсязі проведено реформи...
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Бліц-інформ

Історія краю

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

на підтримку діяльності Чернігівського благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими реквізи-
тами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олек-
сандра: 5168 7456 0409 2962. 

«Еталон» побудував 
перший трамвай на заводі 
в Чернігові
Корпорація «Еталон» побудувала перший зразок 

трамвая власної розробки ТР 3100 на базі капітально 
відремонтованого чеського трамвая «Татра Т3» – із за-
міною кузова на новий і на базі колісних візків «Татра».

Про це пише Центр транспортних стратегій. За їх-
ньою інформацією, у 2021 році компанія планує вивес-
ти свій трамвай на ринок. «Перший зразок вже випуще-
ний, він має переваги перед конкурентами, може про-
понуватися в кількох варіантах. З урахуванням того, 
що 14 українських міст мають трамвайні лінії, а зноше-
ність рухомого складу більш як 90%, сподіваємося, що 
проект буде вдалим. На початку 2021 року проведемо 
остаточні випробування, і вже ведемо переговори про 
покупку з трамвайними депо», йдеться у повідомленні.

Трамвай довжиною 15,8 м повною масою 32 т, 
має ділянку низької підлоги (посередині салону) з 
можливістю заїзду для інвалідних візків. Порівняно з 
класичним приводом, «Татра Т3» дозволяє економити 
до 40% електроенергії. 

СБУ викрила підпільні цехи 
з виробництва 
контрафактного алкоголю 
та антисептиків
Служба безпеки України викрила у Чернігові опто-

ве виробництво і збут контрафактної підакцизної про-
дукції та антисептичних засобів сумнівної якості.

За данними досудового слідства, нелегальний біз-
нес організували троє мешканців обласного центру. 
Три підпільні цехи вони облаштували на територіях міс-
цевих гаражних кооперативів. Фальсифіковані алко-
голь і антисептики ділки виготовляли з порушенням са-
нітарних умов із сировини невідомого походження.

Готову продукцію учасники групи реалізовували 
під виглядом відомих вітчизняних та іноземних марок 
через афілійовані точки роздрібної торгівлі на терито-
ріях Чернігівської та Полтавської областей.

Під час проведення слідчих дій за місцями прожи-
вання фігурантів та виробництва сурогату, правоохо-
ронці виявили майже тонну готового до збуту фальси-
фікату, понад 7,5 тонни спитру сумнівної якості, фурні-
туру для виготовлення лікеро-горілчаних виробів, на-
клейки та пластикові ємності.

За попередніми оцінками, вартість вилученого «то-
вару» становить понад 2 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження за ст. 204 
(незаконне виготовлення, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту підакцизних товарів) Кри-
мінального кодексу України проводяться експертизи 
вилученої продукції та встановлюються джерела над-
ходження сировини.

Заходи із викриття протиправної діяльності про-
водились спільно з Головним управлінням Державної 
фіскальної служби у Полтавській області під процесу-
альним керівництвом обласної прокуратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Вирок за крадіжки 
з приватних домоволодінь
Вироком Новозаводського районного суду Черні-

гова від 14. 01. 2021 раніше неодноразово судимого 
чернігівця, 1983 р.н., визнано винним у вчиненні низ-
ки крадіжок з підсобних та підвальних приміщень при-
ватних домоволодінь (ч. 3 ст. 185 КК України).

Прокурором місцевої прокуратури в судовому за-
сіданні доведено, що упродовж січня-березня 2020 
року чоловік здійснив 8 епізодів крадіжок з підваль-
них та підсобних приміщень будинків, а також жилих 
приміщень дачних будинків, де викрадав будівельні 
інструменти, велосипеди та інше майно, чим завдав 
шкоди потерпілим на загальну суму понад 26 тис. грн.

На фасаді Музею націо-
нальної пам’яті у селі Вертіївка 
Ніжинського району 28 грудня 
встановлено меморіальну до-
шку на честь земляка Митро-
фана Кузьменка, підполковни-
ка армії Української Народної 
Республіки, учасника Другого 
Зимового походу.

Ініціатором вшанування 
був Юрій Косенко, голова прав-
ління громадської організації 
«Українська ініціатива», а ви-
конано цей проект зусиллями 
членів громадської організа-
ції та Максима Вертюка, учас-
ника бойових дій в російсько-
українській війні, директора 
Музею. Допомогли докладни-
ми консультаціями співробітни-
ки Українського інституту наці-
ональної пам’яті, зокрема Пав-
ла Подобєд.

В урочистому відкритті ме-
моріальної дошки взяли участь 
Олег Куриленко та Олексій Гар-
маш – учасники бойових дій в 
російсько-українській війні та 
члени ГО «Українська ініціати-
ва», Федір Лозян – голова Вер-
тіївської ОТГ, Оксана Кононен-
ко – директорка школи, учні та 
громадськість.

Митрофан Юхимович Кузь-
менко народився 1889 році у 
містечку Веркіївка, як воно тоді 
називалося. Закінчив учитель-
ську семінарію, 3-тю Київську 
школу прапорщиків. Останнє 

звання у російській армії – по-
ручик. З 1918 року служив в ін-
тендантстві української армії. У 
1920 році став старшиною го-
ловного інтендантського управ-
ління Військового міністерства 
УНР. Був учасником Другого Зи-
мового походу у складі 2-ї Во-
линської дивізії. 

Взятий у полон у бою 16 
листопада 1921 року. У від-
повідь на пропозицію більшо-
вицького комісара покаятися 
і вступити до лав Червоної ар-
мії для боротьби з українськи-
ми «бандами», звернувся до 
селян, яких примусили спосте-
рігати за розстрілом: «Народе 
Український! Слухай голос ві-
рних синів! Ти колись віддячиш 
за нас». Російські червоні агре-
сори розстріляли героя 22 лис-
топада 1921 року. Так під час 
мітингу розповів Юрій Косенко.

Він додав: «У процесі підго-
товки заходу вдалося знайти 
родичів Митрофана Кузьменка 
та, ймовірно, його фотографію».

Євген Зінич, волонтер і 
член ГО «Українська ініціатива», 
подарував місцевому музею 
книги з історії Української ре-
волюції, надані для поширення 
дослідником, уродженцем При-
лук Віктором Моренцем.

Музей і школа села отри-
мали останні видання Україн-
ського інституту національної 
пам’яті.

Поділилася спогадами про 
Митрофана Кузьменка та його 
гідну і поважну в селі сім’ю Ма-
рина Ярмоленко, начальник 
відділу культури і туризму сіль-
ської ради, яка має родинні 
зв’язки з героїчним предком.

Ось що сказав Сергій Бут-
ко, представник Українського 
інституту національної пам’яті.

«Митрофан Кузьменко – 
герой Української революції 
1917-1921 років, 100-річчя 
якої Україна відзначає на дер-
жавному рівні. Також у 2021 
році відзначаємо 100 років 
Другого Зимового походу Ар-
мії УНР (25.10–21.11.1921) та 
розстрілу вояків Армії УНР біля 
містечка Базар – нині – село 
Коростенського району Жито-

мирської області (21.11.1921). 
Про це нам також нагадала 
і постанова Верховної Ради 
України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 
році». 

Дехто з далеких від військо-
вої справи людей може сказа-
ти, що Митрофан Кузьменко 
був тиловиком. Проте, розпи-
тайте тих, хто зараз воює проти 
російського агресора, що ком-
петентний, чесний і надійний ін-
тендант в армії завжди «на вагу 
золота». Від нього залежить бо-
єздатність військ.»

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Вшанували героя Другого Зимового походу армії УНР

У селі Пакуль Чернігівського ра-
йону в жовтні 2018 року відкрили 
реконструйований пам’ятник заги-
блим воїнам-визволителям та во-
їнам-землякам, які не повернули-
ся з фронтів Другої світової війни 
1939–1945 рр. 

А нещодавно директору Пакуль-
ської школи Олегу Дацюку (зліва) ав-
тор цих рядків, голова районної ор-
ганізації ветеранів України та голо-
ва районного осередку Національної 
спілки краєзнавців України Андрій 
Курданов передав для встановлен-

ня біля пам’ятника пам’ятну інформа-
ційну дошку. Пам’ятник знаходиться 
на території школи). 

«Десна»: 
зміни у команді

Після першого кола чемпіонату України 
з футболу чернігівська «Десна» займає висо-
ке третє місце у прем`єр-лізі, після «Динамо» і 
«Шахтаря». 

Зимова перерва – час змін у складах ко-
манд. Основний кістяк у деснянців стабільний, 
але невеликі зміни в команді є.

Завершив виступи за клуб 36-річний пів-
захисник Сергій Старенький, який відіграв за 
команду, зперервою,4 сезони, зіграв 107 мат-
чів, забив 14 м`ячів. Він перейшов у клуб «Ді-
наз», що лідирує в групі А другої ліги. В цій ко-
манді з міста Вишгород, що поблизу Києва, 
Сергій колись починав свій футбольний шлях. 

31-річний захисник Артур Западня перей-
шов у харківський «Металіст 1925», що в пер-
шій лізі бореться за повернення в еліту. Перей-
шов у ковалівський «Колос» Дмитро Хльобас. 
Талановитий 26-річний форвард, вихованець 
столичного «Динамо», півтора сезони провів у 
«Десні», але так і не став гравцем стартового 
складу, хоч показував періодами непогану гру. 

Михайло Мудрик, юний талант, 21-річний 
півзахисник, контракт якого належить «Шах-
тареві», торік грав за нашу команду на пра-
вах оренди. Тепер чемпіони країни повернули 
хлопця назад. 

Поки що перебуває в команді інший орен-
дований у «Шахтаря» молодий талант– захис-
ник Юхим Конопля, котрий уже став одним з 
основних гравців і першим, хто з «Десни» був 
викликаний у національну збірну України й ві-
діграв там кілька матчів. Юхим – чемпіон мо-
лодіжного чемпіонату світу 2019 року в скла-
ді молодіжної збірної України. Але гравець 
може і полишити нашу команду, повернутися в 
«Шахтар». 

Є і гарне поповнення. Головне – повернув-
ся в нашу команду 26-річний форвард Денис 
Безбородько. І це вихованець чернігівсько-
го футболу, яких у команді замало. Позаторік 
Денис перейшов у клуб «Олександрія», про-
вів там 38 матчів, забив 7 голів. А попередні 
2 роки грав за «Десну», разом з нею вийшов у 
прем`єр-лігу, загалом забив за клуб 27 голів. 
Виступати Денис буде під своїм попереднім но-
мером 20.

В оренду з «Шахтаря» прийшов у команду 
здібний 21-річний півзахисник Владислав Ва-
кула, котрий поки що орендований до кінця 
чемпіонату, тобто на друге коло. 

«Десна» повернула з оренди з Молдови, з 
команди «Сфинтул Георге», свого півзахисника 
Рената Мочуляка. 

Реставрують 
історичну ікону

На реставрацію до Чернігівського 
обласного художнього музею передана 
двостороння ікона, що зображує Покро-
ву та Святу Трійцю. Ця ікона є символом 
і незмінним атрибутом однієї з церковних 
громад області – Пакульської (Чернігів-
ський район)..

«Це ікона десь кінця ХІХ – початку ХХ 
століття. Тобто вона не настільки стара, 
наскільки цінна для парафіян села Пакуль 
тим, що це була одна з перших ікон у церк-
ві. Вона для них дорога, як символ їхньої 
громади церковної», говорить Юрій Ткач, 
директор музею.

Влітку минулого року, коли село Па-
куль, зокрема Свято-Троїцьку церкву, 
відвідали представники музею, місцеві 
жителі звернулися до них по допомогу в 
реставрації своєї найстарішої ікони, на-
писаної олійною фарбою на дерев’яних 
дошках.

«Ікона в аварійному стані – тріщини 
основи по клейовому шву, втрати фраг-
ментів основи, втрата шару фарби. Крім 
того, ікона дуже суттєво переписана, по-
новлювалася», говорить Ігор Шаполов, 
художник- реставратор.

Тепер це зображення святих чекає 
приблизно піврічний реставраційний 
процес. І потім ікона повернеться в рід-
ний Пакуль, орієнтовною датою може 
бути свято Трійці в червні.

Cheline TV

Відеокнига про район 
– музею і бібліотеці

Понад 10 років збиралися віде-
оматеріали про історію сіл та долі 
відомих земляків Чернігівського 
району, які зібрані у 26-ти DVD дис-
ках і складають відеокнигу «Пізнай 
рідний край». Книга із 8 частин, 
тривалістю понад 78 годин. 

У співпраці із журналістами об-
ласного та міського телебачень, 
обласного радіо, газети №Наш 
край», відомих фотомайстрів Ві-
ктора Кошмала, Миколи Тищен-
ка та інших, створених із Олек-
сандром Силовим власних слайд-
фільмів, зафіксовано на відеоря-
дах новини із сіл про події та свята, 
інтерв’ю колишніх керівників ра-
йону та трудівників сіл, ветеранів 
Другої світової війни та учасників 
АТО.

Нещодавно відеокнигу «Пізнай 
рідний край» я передав до фондів 
Чернігівського обласного історич-
ного музею ім. В. Тарновського. 
Ще раніше ця відеокнига переда-
на до краєзнавчого відділу облас-
ної універсальної наукової бібліо-
теки ім. В. Короленка.

Андрій КУРДАНОВ,
голова Чернігівської районної 

організації Національної спілки 
краєзнавців України 

В пам'ять земляків
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Вирок за розбій
В апеляційному порядку проку-

рорами обласної прокуратури до-
ведено законність і справедливість 
вироку щодо уродженця Кабарди-
но-Балкарії, якого в січні 2020 року 
Чернігівським районним судом за-
суджено до 11 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна за вчи-
нення злочинів, передбачених ч. ч. 
3, 4 ст. 187 КК України (розбій).

Відповідно до вироку суду пер-
шої інстанції, у лютому 2017 року 
обвинувачений за попередньою 
змовою з особами, матеріали щодо 
яких виділені в окреме проваджен-
ня, з метою заволодіння чужим май-
ном, проникли до будинку потерпі-
лого у місті Чернігові та шляхом на-
несення побоїв, знущання, інших 
насильницьких дій, заволоділи його 
майном на суму понад 37 тис грн.

Продовжуючи свої злочинні на-
міри, через декілька днів ті ж самі 
особи проникли до будинку інших 
потерпілих у місті Сновськ та, засто-
совуючи насильство до них, заво-
лоділи майном на суму понад 7 млн 
грн.

В апеляційному суді прокурор 
наполягав на законності вироку 
суду першої інстанції, його обґрунто-
ваності та вмотивованості. Відтак, 
суд відмовив у задоволенні апеля-
ційної скарги сторони захисту, яка 
просила скасувати вирок районно-
го суду та закрити кримінальне про-
вадження щодо обвинуваченого за 
недоведеністю його вини в інкримі-
нованих злочинах.

Вирок набрав законної сили.

Чернігівця засуджено 
за те, що намагався 
викрасти дитину
21 грудня Чернігівський район-

ний суд оголосив вирок мешканцю 
м. Чернігів 1978 р. н., який підозрю-
вався в тому, що 16 травня 2020 
року намагався викрасти з вулиці 
малолітню дівчинку 2012 року наро-
дження.

Згідно встановлених обставин 
правопорушення, яке було кваліфі-
коване за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК 
України (незакінчений замах на не-
законне позбавлення волі або ви-
крадення людини щодо малолітньо-
го або з корисливих мотивів, дані 
дії караються обмеженням волі на 
строк до п'яти років або позбавлен-
ням волі на той самий строк) підо-
зрюваний близько 16. 30 годин 16. 
05. 2020, перебуваючи у стані алко-
гольного сп’яніння, проїжджаючи по 
вул. Чернігівській у с. Довжик Чер-
нігівського району, за кермом авто-
мобіля ВАЗ 2102, мав умисел на ви-
крадення малолітньої, зупинив ма-
шину неподалік одного з приватних 
будинків, де перебувала в той час 
неповнолітня. Чоловік підійшов до 
дівчинки та почав насильно, проти 
її волі вести до салону автомобіля, 
проте не вчинив усіх дій для дове-
дення злочину до кінця, з причин – 
був помічений сторонньою особою.

Допитаний в судовому засіданні 
підозрюваний свою вину не визнав, 
пояснивши, що в с. Довжик перебу-
вав в гостях у знайомих, де вживав 
алкогольні напої. В той же час всі 
допитані в суді свідки вказували на 
нього, як на особу, яка намагалася 
здійснити інкриміновані йому дії.

Покарання, призначене судом 
першої інстанції, – позбавлення 
волі строком на 1 рік.

Враховуючи м’якість вироку, 
прокурором подається апеляційна 
скарга.

Вийшов друком № 3, за 11 січня 2021 
року, газети «Струна», яку видає в Черніго-
ві журналіст Петро Антоненко, засновник і 
редактор нашої газети. В цьому номері такі 
публікації. 

Осінньо-зимне: поезія Валентини 
Громової. 

Чернігівський обласний академічний му-
зично-драматичний театр імені Тараса Шев-
ченка.

Літературний журнал обласного радіо «Со-
нячні кларнети» виходив майже 40 років.

Цензура в СРСР. Сторінки історії. 
Роман Олеся Гончара «Собор»: історія пу-

блікації, глава з роману. 
Діаспора. Іван Багряний, новели. Петро 

Карпенко-Криниця: повернення до рідного 
дому. Поезії. 

Карел Чапек: мудрий провидець Чехії і Єв-
ропи.

Маленький Принц Екзюпері.
Маріо Варгас Льоса: останній класик Ла-

тинської Америки.
Таємниця і таїна «Тихого Дону».
Партія довела. 130-річчя з дня народжен-

ня Павла Тичини.
Проза лауреатів обласної премії імені М. 

Коцюбинського. Кость Москалець, «Бахмач-
Пасажирський». Петро Антоненко, «Сесія». 

Поезія лауреатів обласної премії імені М. 
Коцюбинського: Олександр Астаф̀ єв, Ніна Тка-
ченко, Володимир Кашка. 

Творчість слухачів Безкоштовних курсів 
української мови і учасників Літературної шко-
ли «Цвіт папороті» при міській бібліотеці ім. М. 
Коцюбинського: Олександр Білогура, Ірина Ку-
лаковська, Ліна Ланська, Ірина Мітасова. 

Зірки світового кіно й естради: Софі Лорен, 
Жерар Депардьє, Карел Готт, Лілі Іванова.

Польська література й кіно. Болєслав Прус, 
«Лялька»: сага неймовірного кохання.

Золотий фонд української естради: Воло-
димир Івасюк. Тріо Маренич. 

Афоризми: Станіслав Єжи Лєц, Олександр 
Перлюк. 

Новий номер газети «Струна» розміщений 
на сайті газети «Світ-інфо» за адресою: http://
svit11.wordpress.com.

Артисти філармонійного центру – 
переможці міжнародного фестивалю 

Переможцями у двох номінаціях міжнародного фести-
валю-конкурсу пісні, танцю, інструментального мистецтва, 
художнього слова «Constelatia talentelor» («Сузір’я талантів»), 
що проходив у місті Кишинів, Молдова, стали артисти Черні-
гівського обласного філармонійного центру.

Фестиваль проходив з 20 по 24 жовтня в онлайн-режи-
мі. Участь брали представники 34 країн світу. 

Перше місце в номінації «Інструментальна компози-
ція» наш джаз-бенд «BissQuit» (керівник - кандидат мисте-
цтвознавства Дмитро Теребун) отримав за авторський твір 
«Kjeledir» (автор Володимир Балаба), що має з’явитися в пер-
шому музичному альбомі гурту. 

Ще одна перемога – в номінації «Художнє слово». Її отри-
мали актор і режисер Олександр Лаптій, саксофон – Нікі-
та Гірня та бас – Дмитро Теребун, за мистецький проєкт на 
вірш великого кримськотатарського поета Сейтумера Еміна 
«Сен олмасанъ…» (переклад – сучасна бахчисарайська по-
етка Наталія Наумова). Прем’єру цього проєкту глядачі ба-
чили 18 травня 2020 року, в День пам'яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу. Перемога в цій номінації має 
особливе значення. Адже про трагедію кримськотатарсько-
го народу, що за часів СРСР піддавався гонінням, з допо-
могою художнього слова і музики тепер дізнається значно 
більше людей у світі. 

Василь Нечепа: 
участь у двох успішних проєктах

На завершення 2020 року двома проєктами пораду-
вав народний артист України, лавреат Національної премії 
України ім. Т. Шевченка, соліст обласного філармонійного 
центру кобзар-лірник Василь Нечепа. За його активної учас-
ті вийшли два компакт-диски і співаник до одного з них. 

Перший диск – відеозапис концерту в рамках всеукра-
їнського маратону «Герої не вмирають! Україна пам'ятає!», 
який проходив у філармонійному центрі 20 лютого і був при-
свячений Дню Небесної Сотні та вшануванню пам'яті Героя 
України Василя Сліпака. У концерті взяли участь Василь Не-
чепа та Національний академічний оркестр народних інстру-
ментів України. На диску – українські народні пісні, класич-
ні твори, патріотичні пісні вітчизняних авторів у виконанні 
Василя Нечепи, солістів оркестру, артистів філармонійного 
Академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського. 

Ще один компакт-диск та співаник з нотами і текстами 
до нього став можливими завдяки проєкту «Нескорений 
ПроRock», що реалізується громадською спілкою «Творче 
патріотичне об'єднання «Музичний батальйон» за фінансо-
вої підтримки Українського культурного фонду. Проєкт за-
думано для популяризації віршів видатних українських по-
етів, покладених на сучасну рок-музику. Диск містить піс-
ні на вірші Тараса Шевченка у виконанні Василя Нечепи, 
Нелі Франчук, Северина Даниленка, Володимира Пирожен-
ка, Сергія Файфури, Едуарда Драча, сестер Тельнюк, дуе-
тів «Осяйна & Живосил» і «Діля і Орест», гуртів «Друже Музи-
ко», «Коzак System», «ТаRuta», «Тінь Сонця», «Рутенія», «Транс-
Формер», «Сад». 

Прес-центр обласного філармонійного центру
фестивалів та концертних програм
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Збірка поезій 
Людмили Сірої
Подарунок до Новорічних 

свят для любителів поезії отри-
мала Чернігівська міська цен-
тральна бібліотечна система. Це 
збірка віршів «На перехресті ви-
падку і долі» чернігівської жур-
налістки й поетки Людмили Сірої 
(творчий псевдонім – Леся По-
ліщук). До збірки увійшли твори, 
написані протягом кількох десят-
ків років. 

Книжка вийшла вже по смер-
ті авторки, завдяки її друзям та 
рідним, побачила світ у Ніжині. 
Сестра Людмили Сірої, чернігів-
ська журналістка та поетка Ва-
лентина Меркулова, подарувала 
збірку міським бібліотекам. 

Коза … в бібліотеці
13 січня, на Маланку, в пе-

реддень Старого Нового року, 
кожен справжній господар чекає 
на щедрувальників з Козою. Цьо-
го дня в обласній бібліотеці для 
юнацтва відбулося справжнє те-
атралізоване дійство: щедрува-
ли щиро й натхненно! 

А до читальної зали бібліоте-
ки завітала Олена Мічкова, уні-
кальна майстриня й керівниця 
громадської організації «Спіл-
ка майстрів Чернігівщини». Пані 
Олена провела майстер-клас з 
розпису «щедрувального» пряни-
ка: Кози з ялинкою та зіркою.

Форма для такого пряника 
вирізається з липи, в давнину в 
кожної родини вона була влас-
на, часто з особистою печаткою. 
Тісто подвійне, посередині шар 
джему. 

Щоб Коза заграла усіма фар-
бами, застосовуємо королівську 
глазур, до складу якої входять 
яєчний білок, цукрова пудра, 
трішки лимонного соку. Формує-
мо основу за допомогою тонкої 
дерев’яної палички, далі акурат-
но накладаємо кольорові еле-
менти (зірочки, кола, прямокут-
нички). Так створюємо очі, боро-
ду й ріжки, пам’ятаємо про дзві-
ночок у Кози ! 

Валерій ПОМАЗ, 
бібліограф обласної 

бібліотеки для юнацтва

Прем̀ єра в театрі 
ім. Т. Шевченка 

Чернігівський академічний театр ім. Т. 
Шевченка радий повідомити про народжен-
ня нової вистави – «Небезпечні зв’язки» (у 2 
діях), за романом Шодерло де Лакло. 26 і 27 
січня о 18.30. Любов чи Пристрасть? Дружба 
чи Вдавання? Класика інтриги чи сучасність 
маніпуляції?! Постановка, художнє та музич-
не оформлення – заслужений артист України 
Андрій Бакіров. Проєкт реалізований за під-
тримки Українського культурного фонду.

28 січня на Білій сцені недавня прем`єрна 
вистава «Саронська квітка, або Інша сторона 
гріха» у постановці Дениса Федєшова.

29 січня «Ніч перед Різдвом» у постановці 
Андрія Бакірова.

29 січня гра-казка «Бука» для найменших 
наших глядачів.

Початок вистав о 18.30.
Квитки можна придбати в касі з 13.00 

до 18.00, крім понеділка. Тел. каси: (0462) 
77-44-80.

Олена Терещенко 
представила книжку 
фантастичних новел 
про рідний Чернігів

У Чернігівській центральній міській біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського триває представ-
лення нових книжок в рамках обласного кон-
курсу «Книга року-2020». Цей конкурс вже 
давно щороку проводить бібліотека. Через 
карантинні обмеження презентації проходять 
в режимі відеозапису.

Свою нову книгу «Симаргл на підвіконні» 
представила співробітниця бібліотеки, чер-
нігівська письменниця Олена Терещенко. Це 
збірка новел у жанрі міського фентезі. Дія 
всіх історій відбувається в Чернігові, але та-
ким його ви ще не бачили

… В і к о н т 
де Бражелон 
ласує моро-
зивом у чер-
н і г і в с ь к о м у 
кафе… Еле-
гантний водя-
ник розгулює 
набережною 
Стрижня, ря-
туючи від са-
м о г у б с т в а 
легковажних 
панянок… В 
одному зі ста-
ровинних чер-

нігівських будинків мешкає справжня від-
ьма… Русалки блукають міськими вуличками 
та кружляють у світлі ліхтарів… Крилатий пес-
Симаргл самотньо сидить на мокрому підві-
конні… Це фантастичні оповіді про Чернігів – 
місто, в якому оживають легенди.

Одна з новел книги («Мій коханий віконт») 
стала основою для кіносценарію, який було 
відзначено дипломом на всеукраїнському 
конкурсі «Коронація слова-2020».

Книга видана бюджетним коштом в рам-
ках обласної Програми підтримки розвитку ін-
формаційної та видавничих сфер Чернігівщи-
ни на 2016 – 2020 рр. Тому тираж не призна-
чений для продажу й буде розподілений по бі-
бліотеках міста й області.
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Спершу новина. Конституційний 
Суд України відкрив проваджен-
ня щодо відповідності Конституції 
Постанови Верховної Ради Украї-
ни «Про утворення та ліквідацію ра-
йонів» від 17 липня 2020 року – за 
поданням 49 народних депутатів 
України від 20.10. 2020 р. 

Автори подання вважають, що 
оскаржуваною постановою змінено 
елементи територіального устрою, 
який може визначатися виключно 
законами. Постанова також ство-
рила правову невизначеність щодо 
територіальної юрисдикції місцевих 
судів – йдеться у поданні.

Також КС перевірить на консти-
туційність окремі частини Закону 
«Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад».

Отже оскаржується почата то-
рік за рішенням парламенту гранді-
озна адміністративно-територіаль-
на реформа, якої не було вже понад 
півстоліття. 

Звичайно, наш Конституційний 
Суд уже багато років нерідко дивує 
несподіваними рішеннями. Причо-
му, його рішення обов̀ язкові до ви-
конання. Така собі держава в дер-
жаві. 

Але тут ситуація надто дивна. 
Адже восени прийшли чергові міс-
цеві вибори. І, зокрема, районні 
ради обиралися вже у новостворе-
них районах, тобто у 136-ти, а у со-
тнях районів, які ліквідовуються, 
об`єднуються, вливаються у більші, 
райради вже не обиралися. Ново-
обрані ж ради об`єднаних районів 
уже приступили до роботи. Невже 
Конституційний Суд скасує цю ре-
форму? 

До речі, межі районів, звісно, не 
в такому масштабі, змінювалися й 
раніше, й досі для цього досить було 
не закону, а постанови Верховної 
Ради. Так що ця мотивація подання 
депутатів досить сумнівна. 

От щодо невизначеності ниніш-

ніх районних судів – це правда. То-
рік Рада тимчасово дозволила пра-
цювати судам в межах старих райо-
нів, але дійсно треба швидше ухва-
лити новий закон щодо роботи судів. 

Але спершу про намір КС по-
путно розглянути й окремі поло-
ження Закону «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 
Бо це об`єднання, почате кілька ро-
ків тому і гучно назване «децентра-
лізацією», стало ніби прологом до 
укрупнення районів. Децентраліза-
ція, а в більшості це виглядало як 
об`єднання стількох-то самоліквідо-
вуваних сільських рад у єдину ОТГ, 
об`єднану територіальну громаду, 
йшла всі останні роки, з мотиваці-
єю активного розвитку цих громад, 
насамперед, через їх пряме фінан-
сування з бюджету. Попри це, на по-
чаток минулого року тисячі сільрад 
ще не увійшли до тих чи інших ОТГ, 
не об`єдналися в них. І ось у черв-
ні минулого року Уряд своїм розпо-

рядженням прискорив цей процес. 
До кінця року децентралізацію було 
завершено в добровільно-примусо-
вому порядку. 

Щодо головного «козиря» децен-
тралізації – фінансування ОТГ все 
виявилося не так просто. Так, грома-
ди можуть самі формувати свої бю-
джети з джерел, які вказано в статті 
на сторінці 4 газети. Але практично 
вся соціальна сфера, бюджетна, як 
її звикли звати, тобто освіта, меди-
цина, культура і т. д., і далі на дотації 
з державного бюджету. І це зрозумі-
ло, не можна ж змушувати школи, лі-
карні, бібліотеки «заробляти гроші». 
Так от ця дотація, під терміном «суб-
венція», і далі йде з державного бю-
джету, на районні адміністрації. Тоб-
то ділиться згори вниз. 

Натомість децентралізація на-
справді стала централізацією, адже 
тисячі сіл втратили органи місцевої 
влади – обрані самими мешканця-
ми сільські ради, депутатський кор-

пус. Багато сіл не мають і депутата 
в нових радах району чи ОТГ. Навіть 
старост сіл, що увійшли в ОТГ, за но-
вим законом уже не обирають се-
ляни, як раніше голів сільрад, а їх 
призначає рада ОТГ. До речі, грома-
ди вже названо скорочено – про-
сто територіальні, тобто ТГ.

А тепер про райони. За майже 
сотню років їх існування вони «пе-
реформатовувалися» не раз. До ре-
волюції в Україні, як і по всій імперії, 
була багатоступенева адміністра-
тивно-територіальна система: село 
– волость – повіт – губернія. За ра-
дянської влади зникла така одини-
ця, як волость, і її в певному сенсі 
нині відтворюють ОТГ, повіти й гу-
бернії стали районами і областями. 

Чернігівська область була утво-
рена в жовтні 1932 року в складі 36-
ох районів, переважно виділених 
із Київської, а також частко-
во Харківської областей.

Метою ухваленого 
закону є:
розмежування доходів і 

видатків між бюджетами районів 
та територіальних громад;

встановлення складу доходів та 
видатків бюджетів територіальних 
громад, які будуть сформовані за рі-
шенням Кабінету Міністрів України, 
в обсягах які були закріплені за бю-
джетами міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громад;

встановлення рівних умов для 
сільських, селищних, міських тери-
торіальних громад у бюджетному за-
безпеченні.

Тобто, ОТГ та райони самостій-
но формують власні бюджети за 
рахунок надходжень від податку на 
доходи фізичних осіб, податку на не-
рухоме майно, єдиного податку, час-
тини акцизного та екологічного по-
датків, податку на прибуток установ 
комунальної власності ОТГ, плате-
жів за надання адміністративних по-
слуг; видачі ліцензій та сертифікатів, 
надання в оренду землі та нерухомо-
го майна, перерахування сплачених 
штрафних санкцій.

З держбюджету ОТГ напряму 
отримують гроші на освіту, меди-
цину, спорт, культуру, соціальний 
захист.

Оновлене законодавство дозво-
ляє місцевим громадам переходи-
ти на прямі міжфінансові відносини. 
Тепер у громад є бюджет. Вони скла-
дають план розвитку території ОТГ 
на 3-5 років, залишають собі части-
ну податків, а також отримують суб-
венції та дотації з державного бю-
джету.

Розпочатий процес розгор-
тання мережі Центрів надання 
адміністративних послуг у кож-
ній громаді.

03.11.2020 Верховна Рада 
ухвалила Закон № 943-IX про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо оптимізації ме-
режі та функціонування Центрів на-
дання адміністративних послуг та 
удосконалення доступу до адміні-
стративних послуг, які надаються в 
електронній формі.

У владних структурах прогно-
зують, що реалізація цього закону 
буде характеризуватися наступним:

особам буде надана можливість 
отримувати усі адміністративні по-
слуги, що надаються на відповідній 
території, в одному місці – у ЦНАП 
органів місцевого самоврядування;

для отримання електронних, у 
тому числі адміністративних та ін-
ших публічних, послуг можна буде 
скористатися уніфікованим фронт-
офісом – Єдиним державним веб-
порталом електронних послуг, який 
має нові сучасні зручності, зокрема 
можливість користування ним через 
смартфон або планшет;

поштою можна буде отримати 
паспорт, посвідчення, інші докумен-
ти та речі, які видаються особам за 
результатами надання адміністра-
тивних послуг.

Розпочатий процес переда-
чі майна та повноважень від 
ліквідованих рад до новоство-
рених ОТГ.

Верховна Рада 17.11.2020 року 
прийняла Закон 1009-IX «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяль-
ності органів місцевого самовряду-
вання та районних державних адмі-
ністрацій».

Законом надано Кабміну пра-
во утворювати та реорганізовува-
ти районні державні адміністрації, 
встановлюється порядок переходу 
повноважень та майна від діючих 
місцевих рад до новостворених, а 
також порядок формування та вико-
нання місцевих бюджетів.

Крім того, правонаступник ра-
йонної ради району, ліквідовано-
го Верховною Радою України, піс-
ля припинення ісгування відповід-
них районних рад як юридичних 
осіб, але не пізніше 1 липня 2021 
року, зобов’язаний передати до ко-
мунальної власності територіальних 
громад окремі об’єкти спільної влас-
ності територіальних громад району, 
які знаходяться на території цих те-
риторіальних громад.

За ОТГ закріплюється не право, 
а обов’язок прийняти майно. 

Без схвалення цих норм місце-
ві ради просто не запрацювали б, 
бо не отримали б майно та не сфор-
мували би бюджети; більшість міс-
цевих рад навіть не можуть провес-
ти перші сесії, бо автоматично при-
пиняються повноваження депутатів 
та голів попередніх рад, тому постає 
питання повноважень, правонас-
тупництва, неможливо формувати 
старостинські округи та призначати 
старост, тощо.

У цілому, в урядових кабінетах 
дуже пишаються реформою, вважа-
ючи її найбільш успішною. Міністр 

розвитку громад та територій Олек-
сій Чернишов зазначив, що «відмін-
ною рисою функціонування ново-
створених адміністративно-тери-
торіальних одиниць є усвідомлен-
ня того, що їх територію об’єднує не 
лише назва, а й нове спільне бачен-
ня майбутніх перспектив. В Уряді не-
одноразово наголошували, що ново-
утворені громади – це центри еконо-
мічного зростання з новим якісним 
менеджментом і ресурсами».

Що не встигли 
зробити у 2020 році

Не змінено Закон України «Про 
місцеві державні адміністрації».

Робоча група рекомендувала 
Верховній Раді, підтримати за осно-
ву законопроекти Про внесення 
змін до Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (реєстр. № 
4290) та про внесення змін до Зако-
ну «Про місцеві державні адміністра-
ції» та деяких інших законодавчих 
актів України щодо реформування 
територіальної організації виконав-
чої влади в Україні.

Основні нововведення, які по-
годили депутати.

До основних функцій місцевої 
державної адміністрації додадуть 
функцію здійснення державного на-
гляду (тобто голова МДА отримає 
право оскаржувати акти органів 
місцевого самоврядування, що су-
перечать Конституції або іншим за-
коном).

Порядок такого оскарження 
буде наступний. Голова МДА отри-
мує акт органів місцевого самовря-
дування в триденний строк із дня 
ухвалення, аналізує його на предмет 
відповідності Конституції та зако-
нам та пропонує привести акт у від-
повідність у разі порушень. У разі не-
реагування МДА звертається до ад-
міністративного суду про скасуван-
ня даного акту.

Уряд буде координувати діяль-
ність МДА.

Тобто, мова йде про надання міс-
цевим державним адміністраціям 
префектурних функцій.

Не внесені зміни в Консти-
туцію та не запроваджена по-
сада префекта.

Первісно головною ідеєю про-
екту було перерозподілити райони 
та взагалі прибрати місцеві держав-
ні адміністрації, передавши їх функ-

ції місцевому самоврядуванню. За-
мість МДА планувалося запровади-
ти інститут префектів, повноважен-
ня яких були б обмежені наглядом 
за відповідністю актів місцевих рад 
Конституції.

Законопроект навіть отримав 
позитивний висновок Конституцій-
ного Суду, проте після зміни влади 
він був відкликаний для доопрацю-
вання. Проте доопрацьований зако-
нопроект внесено не було.

Врешті-решт, Мінрегіон 30 ве-
ресня презентував нову редакцію 
законопроектів «Про місцеве само-
врядування в Україні» та «Про місце-
ві державні адміністрації», який на-
дає МДА префектурні функції. Тобто, 
посада префекта фактично запро-
ваджується (в особі голови МДА), 
але при цьому МДА все ж таки зали-
шаються.

Функції українського префекта 
будуть пом’якшені, бо посадовці все 
ж таки не бажають, щоб він пере-
творювався на політичну фігуру, яка 
буде об’єднувати навколо себе саме 
політичні сили. З цієї ж причини для 
префектів запровадять ротацію раз 
на три роки, їх функція – нагляд за 
законністю рішень, прийнятих орга-
нами місцевого самоврядування за-
для запобігання сепаратистським 
проявам.

Не вирішені питання щодо 
організації роботи на місцях 
центральних органів виконав-
чої влади та судів.

Складається враження, що про 
те, як будуть працювати в нових умо-
вах ЦОВВ, взагалі ніхто не думав. 
Жоден законопроект щодо зміни їх 
структури та роботи в нових реаліях 
у парламент не був навіть внесений. 
Тож, ЦОВВ та іншим організаціям до-
водиться викручуватися самим.

Голова Національної поліції Ігор 
Кліменко заявив, що поліція виму-
шена «підстроюватися» під адміні-
стративно-територіальну реформу. 
Національна поліція планує створи-
ти «кущові» підрозділи. Такі підроз-
діли мають охоплювати від 4-6 ра-
йонів та будуть діяти в 119 районах. 
В ОТГ будуть призначені поліцейські 
офіцери громади, а слідчі підрозділи 
перенесуть у райони з великою кіль-
кістю населення та тяжких злочинів.

Але найбільшим головним болем 
стала судова система. Чиновники не 
дуже замислювалися над тим, як бу-
дуть працювати суди в нових реа-
ліях, що буде далі з судовою систе-

мою в процесі впровадження ново-
го адміністративно-територіального 
устрою.

Логічно було б припустити, що 
кількість судів в Україні повинна 
була бути приведена до кількості но-
востворених районів. Проте цього 
не сталося. В Україні суди діють у тій 
же кількості, на тих же територіях, 
що і раніше, та з тим штатним роз-
кладом.

Судову реформу цього року так і 
не провели, тому правова невизна-
ченість, в якій опинилися суди, ви-
кликала побоювання, що виникнуть 
проблеми з визначенням підсуд-
ності справ (особливо це стосуєть-
ся майнових спорів та кримінальних 
проваджень), визначенням слідчих 
суддів, їх повноважень та територі-
альності; передачею справ та про-
цесуальних документів.

Єдине, що спромоглася приду-
мати Рада, то це прийняти Закон № 
950-IX «Про внесення зміни до За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів» щодо територіальної юрис-
дикції місцевих судів на території 
України до прийняття закону щодо 
зміни системи місцевих судів на те-
риторії України у зв’язку з утворен-
ням (ліквідацією) районів».

Згідно з ним, поки що відповідні 
місцеві суди продовжують здійсню-
вати свої повноваження у межах 
раніше визначеної територіальної 
юрисдикції, але не пізніше 1 січня 
2022 року.

Раді суддів України роз’яснила, 
що місцеві загальні суди продовжу-
ють здійснювати розгляд справ у 
межах раніше утворених районів та 
раніше визначеного адміністратив-
но-територіального устрою.

* * *
У Кабміні вважають, що підсум-

ки децентралізації варто підводити 
через рік. Глава Уряду Денис Шми-
галь пояснив, що «місцеві бюджети в 
2021 році отримають 509 млрд грн – 
третину держбюджету. Також на міс-
ця передали 2 млн гектарів землі. У 
2021 році місцеві влади не зможуть 
докоряти Кабмін у проблемах і самі 
будуть давати звіт перед жителями. 
На центральному рівні залишаться 
тільки політичні питання, а господар-
ські та фінансові – повністю на міс-
цевому. Разом з тим місцева влада 
зобов'язана виконувати всі рішення 
уряду, адже Україна є унітарною дер-
жавою.

 Судово-юридична газета, 
28.12.2020

Підсумки децентралізації: 
що встигла та що забула зробити влада за рік

Децентралізація, централізація, 
адміністративно-територіальна реформа?
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Бойові та небойові втрати 
військових за минулий рік

Згідно з даними Міністерства оборони, 50 
військових Збройних сил загинули внаслідок 
бойових дій на Донбасі протягом 2020 року. 
Кількість військовослужбовців ЗС України, 
які отримали поранення за період проведен-
ня бойових дій під час Операції Об’єднаних 
сил 2020 року, становить 339 осіб.

З інших причин, окрім бойових, під час 
ООС протягом року померли 79 українських 
військових.

Згідно з досягнутими в кінці липня домов-
леностями, на Донбасі має панувати всеоо-
хоплюючий режим тиші, сторони мають за-
лишатися на встановлених позиціях, зброю 
має бути відведено.

Однак, бойовики продовжують обстрілю-
вати українських воїнів.11 січня внаслідок 
обстрілу російсько-окупаційних військ в ра-
йоні Пісків загинув перший у 2021 році укра-
їнський військовослужбовець.

Торік в аваріях на дорогах 
загинула 3541 людина

За 2020 рік в Україні сталося 168 107 
дорожно- транспортних пригод, у яких заги-
нула 3541 людина та 31 974 дістали травми. 

Про це повідомив перший заступник на-
чальника Департаменту патрульної поліції 
Олексій Білошицький.

«Основними причинами ДТП із загибли-
ми та/або травмованими, які були скоєні 
протягом 2020 року, є: перевищення без-
печної та встановленої швидкості руху; по-
рушення правил маневрування; порушення 
правил проїзду перехресть; порушення пра-
вил проїзду пішохідних переходів; недотри-
мання дистанції», зазначив Білошицький.

Він також уточнив, що в ДТП загину-
ли 1198 пішоходів, 6959 осіб дістали трав-
ми. За участі дітей сталися 4432 автоаварії. 
168 неповнолітніх загинули та 3957 травмо-
вано.

Окрім того, 1768 ДТП сталися за учас-
ті велосипедистів, при цьому загинули 235 
осіб, травмувалися 1610.

Наприклад, до Хар-
ківщини належали При-

луцький район (до революції 
– повіт Полтавської губернії), Та-
лалаївський і Варвинський. Ось ці 
райони нової області (для еконо-
мії місця називаємо райцентри): 
Бахмач, Березна, Бобровиця, 
Борзна, Буринь, Варва, Талалаїв-
ка (район називався Велико-Буб-
нівський), Глухів, Городня, Дми-
трівка, Добрянка, Іваниця, Ічня, 
Козелець, Конотоп, Короп, Корю-
ківка, Кролевець, Мала Дівиця, 
Мена, Недригайлів, Ніжин, Новго-
род-Сіверський, Носівка, Олишів-
ка, Остер, Понорниця, Прилуки, 
Путивль (цей район, що в нинішній 
Сумській області, називався Пу-
тивльський національний росій-
ський), Ріпки, Ромни, Семенівка, 
Середина-Буда, Сновськ, Чернігів, 
Шостка. 

1 грудня 1933 р. скасова-
ний Чернігівський район. Їх в 
області стало 35. У січні – люто-
му 1935 р. утворені такі 20 ра-
йонів: Батуринський, Глинський, 
Грем’яцький, Дубов’язівський, 
Козлянський, Комарівський, Ку-
ликівський, Лосинівський, Лю-
бецький, Ново-Басанський, 
Сміливський, Сосницький, 
Срібнянський, Тупичівський, 
Хильчицький, Холминський, Ша-
лигинський, Есманський, Яблу-

нівський, Ямпільський. У 1938 
році Чернігівський район віднов-
лено, і в області стало 56 районів 
– найбільша кількість за весь час 
існування області.

10 січня 1935 року була утво-
рена нова область республіки – 
Сумська, в основному за рахунок 
Чернігівської. До її складу було пе-
редано 17 районів нашої області, 
в тому числі з такими чималими і в 
більшості історичними райцентра-
ми, як міста Глухів, Конотоп, Кро-
левець, Путивль, Ромни, Шостка, а 
також Талалаївка. У нашій області 
залишилося 39 районів. 

Нові реформування почали-
ся після війни. 21 січня 1959 р. 
скасовані Грем’яцький, Добрян-
ський, Іваницький, Комарівський, 
Тупичівський, Яблунівський райо-
ни, 10 вересня 1959 р. – Новоба-
санський і Срібнянський райони, 
30 листопада 1960 р. – Батурин-
ський, Березнянський, Корюків-
ський, Олишівський, Холминський 
райони.

Масове скорочення районів, у 
тому числі багатьох нинішніх, від-
булося 30 грудня 1962 р.: були 
скасовані Борзнянський, Варвин-
ський, Городнянський, Дмитрів-
ський, Коропський, Куликівський, 
Лосинівський, Любецький, Ма-
лодівицький, Михайло-Коцюбин-
ський, Носівський, Остерський, 

Понорницький, Сосницький райо-
ни. Бахмач, Городня і Корюківка 
були віднесені до міст обласного 
підпорядкування. Весь 1963 рік 
Чернігівщина мала найменше в 
своїй історії районів – 12. 

Експерименти закінчилися 
після відсторонення від влади Хру-
щова. Вже 4 січня 1965 року були 
відновлені Борзнянський, Горо-
днянський, Коропський, Носів-
ський, Сосницький, Срібнянський 
райони. 8 грудня 1966 року відно-
вили Варвинський, Корюківський, 
Куликівський, Талалаївський ра-
йони. 

Відтоді область мала 22 ра-
йони. Називаємо їх райцентри: м. 
Бахмач, м. Бобровиця, м. Борзна, 
смт Варва, м. Городня, м. Ічня, смт 
Козелець, смт Короп, м. Корюків-
ка, смт Куликівка, м. Мена, м. Ні-
жин, м. Новгород-Сіверський, м. 
Носівка, м. Прилуки, смт Ріпки, м. 
Семенівка, смт Сосниця, смт Сріб-
не, смт Талалаївка, м. Чернігів, м. 
Сновськ.

І ось нове укрупнення, якого 
ще не бувало. При тому, що в цьо-
му складі 22-х районів область 
була незмінно аж 54 роки! Нині 
сформовано всього 5 районів: 
Чернігівський. Ніжинський. При-
луцький. Новгород-Сіверський. 
Корюківський.

А чи не замало це? Якщо ро-

бити аналогію з колишніми повіта-
ми, то в Чернігівській губернії було 
аж 15 повітів. Правда, «за згодою» 
з проросійським радянським уря-
дом України 25 лютого 1919 року 
було «добровільно» вилучено 4 
північні повіти історичних земель 
Чернігівського князівства, по-
тім Гетьманщини: Стародубський, 
Мглинський, Новозибківський, 
Суразький. Причому, спершу до 
складу Гомельської губернії, яка 
згодом відійшла до Білорусі, а по-
тім уже до Брянської губернії Росії. 
У результаті Чернігівська губернія 
складалася з 11 повітів із насе-
ленням 1841,8 тис. осіб.

І навіть після того, як до війни 
частина нашої області відійшла 
для формування Сумської області, 
область мала території більш ніж 
5-ти колишніх повітів. 

Тепер – лише 5 районів. Різ-
ке, в кілька разів зменшення ра-
йонів по Україні, по області викли-
кає чимало запитань. Звичайно, в 
Україні вже не 50 мільйонів насе-
лення, а на цю цифру вийшли 40 
років тому, у 1980-му. І вона три-
малася, навіть трохи збільшила-
ся за наступне 10-ліття, по прого-
лошення незалежності. Зараз нас 
трохи більше, ніж 40 мільйонів. І в 
області вже не 1, 8 мільйона насе-
лення, а мільйон, навіть трохи мен-
ше. І, для прикладу, в моєму Кули-

ківському районі вже не 30 тисяч 
населення, як було років 40 тому, 
а 18 тисяч. 

І все ж, шкода багатьох ра-
йонів. Головне тепер – щоб було 
нормальне обслуговування лю-
дей державними органами. Бага-
то що тепер мають робити не лише 
чи й не стільки районні служби, а 
структури громад. Тим більше, що 
надто вже великі території нових 
районів. 

Шкода і недавніх райцентрів. 
Адже цей статус втратили такі зна-
чні міста, як Бахмач, Бобровиця, 
Носівка, Городня, з доволі ціка-
вою історією. В нашій газеті, по-
чинаючи з № 92 за 1 грудня 2016 
року, надрукована велика публі-
кація «Славні містечка Чернігівщи-
ни» – про долю колишніх райцен-
трів, багато з яких мають давню 
історію. І це не лише гетьманська 
столиця України Батурин, а й древ-
ні, княжих часів Любеч, Остер, це 
Зам глай, Добрянка, Понорни-
ця, Тупичів, Березна, Дмитрівка, 
Мала Дівиця, Михайло-Коцюбин-
ське, Холми, Олишівка, Комарівка, 
інші. Частина з них з часом втрача-
ли виробничо-соціальні структури, 
перетворювалися у звичайні сели-
ща, а то й села. 

Час покаже, як буде далі. 

Петро АНТОНЕНКО 

Децентралізація, централізація, 
адміністративно-територіальна реформа?

На початку 2019 року, в роз-
пал президентської вибор-
чої кампанії, було оприлюдне-
но журналістське розслідуван-
ня про афери на підприємствах 
оборонної промисловості і у тор-
гівлі оборонною продукцією. 
Розслідування викликало вели-
кий суспільний резонанс і дода-
ло негативного ставлення до по-
передньої влади. Адже керівни-
ком групи аферистів виявився 
Ігор Гладковський, син заступни-
ка секретаря Ради національної 
безпеки і оборони Олега Глад-
ковського, давнього соратника і 
бізнес партнера президента Пе-
тра Порошенка. В розслідуван-
ні фігурував і сам Гладковський-
старший, який, користуючись по-
садою, сприяв оборудками сина 
і його спільників. Олег Гладков-
ський раніше мав прізвище Сви-
нарчук, потім змінене на ниніш-
нє, тому цей скандал назвали 
«Свинарчукгейт», за аналогією з 
давнім політичним скандалом у 
США «Уотергейт». 

Цікаво, що позаторішній гене-
ральний прокурор, ставленик По-
рошенка Юрій Луценко заявив 
тоді, що правоохоронці вже не 
перший рік ведуть розслідуван-
ня цих афер. Тільки от невідомо, 
скільки б ще вели, якби не опри-
люднення цього скандалу. 

Слідство тривало і позаторік 
перейшло у спадок вже новій вла-
ді. Розслідування детективи НАБУ 
здійснюють із листопада 2019 
року, коли підслідність у справі 
визначили за Національним ан-
тикорупційним бюро України.

Наприкінці грудня НАБУ за-
вершило досудове розслідуван-
ня, в якому Ігоря Гладковсько-

го підозрюють в одержанні 950 
тис. грн неправомірної вигоди за 
вплив на ухвалення рішення ге-
неральним директором Держав-
ної компанії «Укрспецекспорт». 
Дії кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 
КК України («Зловживання впли-
вом»)».

За версією слідства, Гладков-
ський разом зі ще низкою осіб у 
2015-2017 рр. реалізували ко-
рупційну схему з постачання то-
варів невідомого походження 
підприємствам Державного кон-
церну «Укроборонпром» із вико-
ристанням ТОВ «Оптимумспецде-
таль» та інших суб’єктів господа-
рювання.

Вказується, що «Оптимум-
спецдеталь» отримувало пре-
ференції під час укладення до-
говорів та розрахунків з підпри-
ємствами «Укроборонпрому». За 
один із таких договорів підозрю-
ваниий отримав 950 тисяч грн не-
правомірної вигоди. На переко-
нання слідства, це не єдиний ви-
падок протиправної діяльності – 
решту фактів досліджують.

Загалом слідство встановило 
вісім учасників корупційної схе-
ми, реалізованої за участі ТОВ 
«Оптимумспецдеталь». Із них дві 
особи засуджено, троє – на лаві 
підсудних. Ще троє залишаються 
підозрюваними.

В межах розслідування вста-
новлено, що за час дії схеми за 
участі ТОВ «Оптимумспецдеталь» 
«Укроборонпрому» поставле-
но товарів на суму близько 165 
млн грн, при цьому до бюджету 
не надійшло понад 49 млн грн, 
із яких 25,77 – податок на дода-
ну вартість, 23,57 – податок на 
прибуток.

Зеленський привітав Литву 
з Днем захисників свободи 
від радянських загарбників

Президент України Володимир Зеленський 13 січ-
ня привітав Литву з Днем захисників свободи. Він на-
голосив, що Україна вшановує пам'ять загиблих, які 
віддали своє життя за незалежність балтійської кра-
їни. Серед тих, хто боролися з радянськими загарбни-
ками, були й українці. 

Президент Литви Гітанас Науседа нагородив 
пам'ятними медалями 11 українців, які вибороли не-
залежність балтійської країни і захищали її 13 січня 
1991 року.

Про День захисників свободи у Литві. 13 січня 
1991 року радянські загарбники здійснили спробу по-
валення законної влади Литви, яка 11 березня 1990 
року проголосила незалежність від СРСР.

У Вільнюсі тисячі цивільних стали на захист Верхо-
вної ради Республіки та інших державних обєктів. Се-
ред захисників литовської незалежності були й укра-
їнці. У цьому протистоянні загинули 14 людей, а понад 
тисяча постраждала.

Мова обслуговування – 
державна, українська

16 січня, набула чинності 30 стаття закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови 
як державної», яка зобов'язує усіх постачальників по-
слуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно дер-
жавною мовою, якщо не надійшло окреме прохання 
споживача про інше.

Це стосується всіх надавачів послуг, незалежно від 
форми власності, зокрема магазинів, закладів харчу-
вання, банків, АЗС, аптек тощо.

Виробників та продавців в Україні зобов'язано на-
давати споживачам інформацію про товари, роботи чи 
послуги державною мовою. При цьому лише на прохан-
ня клієнта надавач послуг чи продавець можуть здій-
снити обслуговування іншою мовою. Норма закону: «На 
прохання клієнта його персональне обслуговування 
може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною 
для сторін».

У разі порушень з боку працівників сфери послуг 
або компаній кожен громадянин зможе звернутися 
до уповноваженого із захисту державної мови Тараса 
Креміня. В разі систематичних порушень мовного за-
конодавства на порушників будуть накладати штрафи.

Справа щодо сина Гладковського 
розслідувана: «Свинарчукгейт» фінішує



№191   21 січня 2021 року№191   21 січня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Україна і світ

5 Ми були і в залах за-
сідань палат Конгресу. Тих, 

які недавно брали штурмом ек-
зальтовані протестувальники. Нас 

здивувало, що нам вільно дозволи-
ли фотографувати офіцерів охоро-
ни Конгресу, як ось цю милу молоду 
леді у формі (на знімку). 

Здивувала присутність на засі-
данні парламенту звичайних турис-
тів у шортах і футболках. Нам пояс-
нили, що на засідання парламенту 
може потрапити будь-який громадя-
нин США, взявши перепустку в офісі 
конгресмена від свого штату. Додаю 
і фото нашої делегації перед Конгре-
сом. 

А тепер повернімося в сьогоден-
ня. Не проводячи паралелей і гли-
боких порівнянь подій 6 січня у Ва-
шингтоні, варто відзначити хоча б 
дві аналогії з нашими Майданами. 

Паралель з першим, Помаранче-
вою революцією, в тому, що в обох 
випадках це був протест проти опри-
люднених владою підсумків вибо-
рів, в обох випадках – президент-
ських. Наш перший Майдан почався 
21 листопада 2004 року із заклику 
опозиції на чолі з її лідером і канди-
датом у президенти Віктором Ющен-
ком вийти на протест проти прого-
лошення Центрвиборчкомом пере-
можцем виборів Віктора Януковича. 
Незалежно від того, що у нас це був 
протест опозиції, а у США – протест 
прихильників діючого президента, в 
обох випадках це був протест канди-
дата, який програв, його прихильни-
ків. І точно така ж незгода в США з 
підсумками виборів, уже винесеним 
вердиктом так званої Колегії вибор-
ників від кожного штату, яких, влас-
не, й обирали 3 листопада, і вже 
очевидним затвердженням цього рі-
шення Конгресом 6 січня. Все – за 
законодавством США. 

Різниця в тому, що у нас під час 
першого Майдану ніхто не штурму-
вав і не пробував захопити парла-
мент чи адміністрацію президента. 

Але у нас є в історії другий Май-
дан, названий пізніше Революцією 
гідності. 

І ось тут цитую відомого нашо-
го політика Юрія Луценка. Це з тої 

нової влади (хоч побув і в попере-
дніх), яка прийшла з другого Майда-
ну, прийшла вже на його крові, вико-
риставши Майдан, цей благородний 
порив і протест народу проти анти-
української влади регіоналів. При-
йшла на наступні 5 років. І якщо по-
заторік їй на зміну прийшла нинішня 
влада, про яку говорять всяке і різ-
не, то лише тому, що попередня вла-
да скомпрометувала ідеали Майда-
ну, ідеї державності, суспільної спра-
ведливості. 

Отже Блог Юрія Луценка в ін-
тернет-газеті «Українська правда», 
текст «Події у Вашингтоні – добрий 
приклад для всього демократично-
го світу», за 7 січня. Цитата: «Май-
дан НІКОЛИ не захоплював ні Адмі-
ністрацію Президента, ні Кабінет мі-
ністрів, ні Верховну Раду».

Це і правда і неправда. Залеж-
но, як не дивно, від філології, від 
багатозначності нашої української 
мови. Це про ключове слово фрази: 
«захоплював», у якій стверджується, 
що «не захоплював».

Можу помилитися в нетрях гра-
матики, але існує, здається, доко-
нана і недоконана форма дієслів 
(чи їх вид). Тобто, «захоплював» – 
може трактуватися як термін мину-
лого часу про доконану, здійснену 
дію: «було таке, що я захоплював цю 
територію, будівлю», тобто колись, 
якось захопив. А може трактувати-
ся, як недоконана, не виконана до 
кінця дія: «захоплював, пробував за-
хопити, але не вдалося».

Тепер від граматики до юриспру-

денції. Так от в кримінальному зако-
нодавстві кримінальним злочином є 
і щось вчинене, і спроба цього, лише 
відповідальність різна.

Строго кажучи, обидва наші 
Майдани були поза межами зако-
ну. Але якщо перший, тритижне-
вий, без насильницьких дій, осо-
бливо щодо правоохоронних орга-
нів, без захоплення органів влади 
чи спроб цього, «тягне» максимум 
на блокування, захоплення таких-
то територій, в даному разі центру 
Києва, то другий наш Майдан був 
набагато жорсткішим. І не лише ча-
сово – три місяці. І не лише справ-
жніми боями з правоохоронцями. А 
й «захопленням – не захопленням». 
Так от, учасники Майдану, назвімо 
їх належно і відповідно – повстан-
ці, таки ЗАХОПИЛИ ряд державних 
установ, у тому числі органів вла-
ди. Це Київрада – орган влади сто-
лиці держави, це ряд міністерств і 
відомств, це Український дім – дер-
жавна установа. Це врешті Будинок 
профспілок, що став штабом по-
встання. Хоч щодо останнього – то 
начебто була якась угода з Федера-
цією профспілок. 

А тепер про «спроби». Всі ці мі-
сяці повстання намагалося захо-
пити вищі органи влади держави: 
парламент – Верховну Раду, Адміні-
страцію президента, Уряд. Просто ці 
спроби не вдавалися. 

Згадаймо, де і коли пролилася 
перша кров Майдану. 22 січня 2014 
року, якраз в День Соборності Укра-

їни, на Європейській площі, при по-
чатку Хрещатику і виході з нього 
на вулицю Грушевського, в урядо-
вий квартал, до парламенту і Уряду. 
Саме на початку цієї вулиці всі міся-
ці стояла чи не найбільша барика-
да між силовиками і повстанцями. 
Саме перед нею того дня загинули 
білорус Жизнєвський і вірменин Ні-
гоян. 

Згадаймо 1 грудня 2013 року, 
один з перших днів Майдану, ще до-
волі мирного. Тим не менше, колона 
з десятків тисяч протестувальників 
пішла з власне Майдану – вгору, по 
Інститутській, до Адміністрації пре-
зидента, на вулицю Банкову. І на цій 
тісній від люду вулиці відбулося пер-
ше побоїще після побиття молоді на 
Майдані в ніч на 30 листопада. А на 
чолі колони повз з Майдану бульдо-
зер. А на ньому красувався Поро-
шенко, наступний наш президент. 
Він вів колону на штурм своєї май-
бутньої резиденції чи стримував ко-
лону від штурму? 

Верховну Раду начебто не було 
потреби захоплювати. Адже тут ді-
яли три опозиційні парламентські 
фракції – «Батьківщина», УДАР, «Сво-
бода», партії – одна з трьох головних 
рушійних сил Майдану. Дві інші – на-
род, тобто громадянський сектор, і 
бізнес, дрібний, середній і великий 
– олігархат. 

Але Рада ще в перший рік при-
ходу, точніше повернення до влади 
регіоналів на чолі з Януковичем, у 
2010-му, була вульгарно, з порушен-
ням Конституції, «переформатова-
на», шляхом анти законних перехо-
дів депутатів, «тушок», зі своїх фрак-
цій у фракцію Партії регіонів. Тому 
Рада, звичайно, була одною з час-
тин тодішньої анти народної влади. 
Хоч на фініші Майдану, в пік проти-
стояння, 21 лютого 2014 року, саме 
Верховна Рада взяла владу в краї-
ні у свої руки. Вже очищена втечею 
регіоналів, на чолі з головою парла-
менту, з переляканою повстанням 
більшістю. Відтак, це була легітимна 
зміна влади. 

Але цьому передував силовий 
варіант цієї зміни, революція. Спро-
би прориву у Верховну Раду були не-
одноразово. Ось моє фото, зробле-
не на паралельній Грушевського ву-
лиці Інститутській, що йде з самого 
Майдану. Це багатотисячна колона 
повстанців. Як бачимо, екіпірова-
них не набагато гірше, ніж спецназ, 
«Беркут». Колона, що йде на мітинг 
до Ради чи її штурм? Це за кілька 
днів до кривавого 18-го лютого. Тоді 
обійшлося без крові. 

…В цей день, у вівторок 18-го 

лютого, я як журналіст столичної га-
зети «Слово Просвіти» пішов на ран-
кове засідання Верховної Ради. З 
труднощами вдалося дістатися з 
Хрещатика, від нашої редакції, до 
парламенту. Урядовий квартал по 
вулиці Грушевського був заблоко-
ваний силовиками – міліцією, спец-
назом, «Беркутом». То ж колони по-
встанців пішли до Ради вулицею Ін-
ститутською, якій судилося того дня 

і через два дні бути густо политою 
кров̀ ю.

Вулиці, що з̀ єднували Інститут-
ську і паралельну їй Грушевського, 
теж були заблоковані силовиками, 
перекриті їхніми барикадами з ма-
шин і автобусів. Колони протестую-
чих пішли в обхід, аж до Маріїнсько-
го парку, перед яким уже теж стояв 
заслін. 

Мені й іншим журналістам ледве 
вдалося пройти крізь заслони мілі-
ції вулицею Шовковичною, що пря-
мо виходить з Інститутської на Гру-
шевського, точно на будівлю парла-
менту. Ледве допомогли посвідчен-
ня журналіста і картка акредитації 
в парламенті. Назад, за дві години, 
сюдою ми вже не пройшли. 

На другому поверсі Ради, в так 
званих кулуарах перед входом у зал 
засідань, стояло якесь гнітюче пе-
редгроззя. Я дивився у височезні ві-
кна на заблоковану вулицю Шовко-
вичну, перпендикулярну вулиці Гру-
шевського. 

За кілька кроків стояв один дуже 
відомий політик, депутат Ради. Він 
пильно вдивлявся в ту ж Шовкович-
ну, на дальньому кінці якої, по Інсти-
тутській, вже купчився народ. Депу-
тат дивився й дивився туди. Може, 
щось передбачав? Щось знав про 
людей, яких цього дня поженуть на 
смерть?

Мені час було в редакцію, робити 
публікацію з фото в номер. Аж поза 
Маріїнським парком виходжу знову 
на Інститутську, прямую в бік Май-

дану. На розі з тою ж Шовковичною 
починаються вуличні бої. Повстанці, 
розбирають бруківку («зброю проле-
таріату», як писали колись більшови-
ки). Каміння летить у заслін міліції, 
туди ж – пляшки запалювальної су-
міші. Підпалено автобуси-барикади. 
Ось цей мій знімок, тих хвилин.

Ми ще не знали, не розуміли, що 
над натовпом уже летять кулі снай-
перів з дахів, що вже звозять непо-

далік у Будинок Збройних Сил пер-
ших убитих, що будь-хто з цього на-
товпу може поповнити майбутню Не-
бесну Сотню. 

Протягом дня йшли тривож-
ні вісті з вулиць і площ, про відступ 
протестуючих вниз, знову на Май-
дан, про все нових убитих. А увече-
рі почався отой найбільш жахливий 
штурм Майдану, який тривав усю ніч 
на 19 лютого. 

Потім день протистояння. А по-
тім, 20 лютого, ще один жахливий 
день вбивства людей на Майдані, 
прямо в центрі європейської сто-
лиці. За два дні – понад сто вбитих. 
Скільки – досі не пораховано, як і 
кількість людей, що загинули в ніч на 
19-те лютого в підпаленому Будинку 
профспілок. 

А коли в останні дні Майдану на-
чебто йшлося до підписання мирної 
угоди між владою і повстанням, з до-
часними президентськими вибора-
ми, на це пролунали зі сцени закли-
ки з ультиматумом уже керівниками 
постання. Заклики не йти на мирову, 
інакше Майдан піде на штурм Адміні-
страції президента, інших вищих ор-
ганів влади. Саме через дуже реаль-
ну загрозу цього Янукович і його по-
плічники втекли з країни. 

Зараз я ризикую наразити-
ся на критику учасників революції, 
Майдану, критику справжніх патрі-
отів, а особливо ура-супер-патріо-
тів. Останні скажуть, що я ображаю 
пам'ять загиблих повстанців. Але, 
мабуть, найбільшою образою є те, 
що попередня, постмайданна влада 
не спромоглася чи не схотіла за 5 ро-
ків належно розслідувати ці злочини 
й покарати винних. І це розслідуван-
ня перейшло в спадок нинішній вла-
ді, яка теж не дуже поспішає. 

А тепер мусимо сказати, визна-
ти, що то була силова зміна влади в 
країні. Врешті, саме поняття рево-
люції означає силову зміну влади, 
не силова – це еволюція. 

Зараз можна скільки завгодно 
говорити про потрібність цієї рево-
люції, цього другого Майдану, і це 
буде правильно. Можна говорити 
про те, що саме силова зміна цієї ан-
тинародної влади була можлива і ви-
правдана. Говорити про давно відо-
му тезу – право народу на повстан-
ня, на силову зміну влади, якщо вона 
антинародна (очевидно, те, що анти-
народна, потім визначає сам народ, 
в особі переможців у революції). 

Але погоджуючись з усім цим, ми 
погоджуємося і з тим, що у нас чо-
мусь нереальні інші, демократичні 
способи зміни влади. Через нероз-
виненість громадянського суспіль-
ства, з його партійним цирком Укра-
їни з понад 350-ма так званими по-
літичними партіями, партійками, по-
літхолдингами по обслуговуванню 
олігархів. З таким же немічним гро-
мадянським сектором.

Це все сумно і небезпечно. Ще й 
в єдиній країні Європи, де йде війна, 
країні, перенасиченій зброєю. Кра-
їні, щоправда, як і весь інший світ, 
враженій пандемією коронавірусу, 
яка, звичайно ж, теж розхитує пси-
хіку людей. На додачу до давно вже 
триваючого розхитування через за-
соби інформації, насамперед теле-
бачення й інтернет. 

Ось тут, щодо останнього, – у нас 
також паралелі з бурхливими поді-
ями в столиці наймогутнішої і, щоб 
там не було, найбільш демократич-
ної країни світу – Сполучених Штатів 
Америки. 

Петро АНТОНЕНКО

Американський Майдан
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Закордонне українствоУ Польщі продовжується 
розслідування афер 

колишнього глави «Укравтодору» 
Славоміра Новака

Центральне антикорупційне бюро Польщі 
затримало трьох осіб у справі колишнього міні-
стра транспорту Польщі і екс-глави «Укравтодо-
ру» Славоміра Новака. Серед затриманих – ко-
лишній керівник варшавської компанії, акціо-
нером якої є Новак, віце-президент компанії, 
що надає послуги з інженерії, архітектурі і ге-
оінформації, а також підприємець, який керує 
компанією, що надає послуги з безпеки бізнесу.

Звинувачення стосуються періоду, коли 
Славомир Новак був главою «Укравтодору» в 
Україні.

20 липня 2020 року Славомір Новак був за-
триманий польськими властями за підозрою в 
корупції і управлінні організованою злочинною 
групою. До розслідування підключилася Украї-
на, наше Національне антикорупційне бюро.

Новака підозрюють у вимаганні в обмін на 
надання приватним компаніям контрактів на 
будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у 
відмиванні коштів, отриманих під час цих зло-
чинів, на території Польщі. За інформацією пра-
воохоронців, Новак реєстрував підприємства в 
Польщі на імена довірених осіб і поповнював їх 
статутний капітал засобами учасників тендерів 
«Укравтодору».

Польський суд ще торік взяв під варту Нова-
ка і двох його спільників. Новаку днями окруж-
ний суд у Варшаві продовжив тимчасовий 
арешт ще на три місяці, до 16 квітня. 

Новак був призначений Кабінетом міні-
стрів України в.о. глави «Укравтодору» 19 жов-
тня 2016 року, хоч раніше був визнаний у коруп-
ційних злочинах у Польщі. Новак до призначен-
ня в Україні був депутатом польського Сейму, у 
2011-2013 роках обіймав посаду міністра тран-
спорту, будівництва і морського господарства 
Польщі. У вересні 2019 року, уже при новій на-
шій владі, Кабмін України звільнив Новака з по-
сади.

Справа «Роттердам+»: 
слідство триває

12 січня Шостий апеляційний адмінсуд Ки-
єва скасував рішення Окружного адмінсуду 
(ОАСК) щодо протиправності дій детектива НАБУ 
в оцінці збитків від формули «Роттердам+» у 18 
мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національ-
ного антикорупційного бюро. «НАБУ переко-
нане, що ОАСК не може надавати оцінку дока-
зам в кримінальному судочинстві, адже це поза 
його компетенцією», зазначають у Бюро. 

Зазначається, що «сторона захисту, в свою 
чергу, намагалася оскаржити дії детектива-
аналітика НАБУ щодо розрахунку негативних 
наслідків від застосування формули, проте апе-
ляційний суд не підтримав її позицію та визнав 
правомірними дії детективів».

Аналітики НАБУ оцінили збитки від першого 
періоду дії формули «Роттердам+» у 2016-2017 
роках у 18 млрд грн. 

Предісторія. 
Антимонопольний комітет закрив справу 

за ознаками порушення НКРЕКП (нацкомісії з 
регулювання тарифів) законодавства про за-
хист економічної конкуренції щодо розрахунку 
у 2016-2017 роках ринкової ціни електроенер-
гії (справа «Роттердам+» - ред.) через недоведе-
ність порушення.

У справі про штучне завищення ціни на ву-
гілля і електроенергію за формулою «Роттер-
дам+» з’явилися результати нової експертизи, 
яка встановила наявність збитків від формули 
у розмірі 40 млрд грн.

У березні 2016 року Нацкомісія затверди-
ла нову методику визначення оптової ринкової 
ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість 
вугілля у виробництві вугільно-теплової генера-
ції рахувалась за формулою «вартість вугілля у 
порту Роттердам плюс вартість його доставки в 
Україну».

Через застосування нової формули теплові 
генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ах-
метова і державне «Центренерго», стали прода-
вати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня 2019 
року у зв'язку з переходом України на новий ри-
нок електроенергії. 

8 серпня 2019 року, тобто уже при новій 
владі, детективи НАБУ у справі повідомили про 
підозру шістьом особам, зокрема голові Нацко-
місії Дмитру Вовку та Бутовському. 

Українські організації Росії висловлюють 
глибокий сум з приводу відходу у у вічність пал-
кого патріота України, відомого громадського ді-
яча в Росії Тараса Дудка. 

Тарас Миколайо-
вич Дудко народився у 
Києві. Закінчив Київ-
ський медичний інститут 
(1963), філософський 
факультет Київського 
університету ім. Т. Шев-
ченка (1968).

Від 1964 р. Т. Дуд-
ко працював у Москві лікарем-психіатром, док-
тор медичних наук, академік Російської акаде-
мії природничих наук. Довгий час працював в 
НДІ наркології, був завідуючим відділу нарколо-
гії, директором Інституту реабілітації, розвивав 
реабілітаційний напрям. У 1995 р. він заснував 
Центр медичної реабілітації і корекції особис-
тості і медичний фонд лікувальної реабілітації 
ім. І. Стрільчука.

Любов до України, української культури, 
українського слова привели Т. Дудка в укра-
їнський рух Росії, де він зайняв одне з чільних 
місць. В першій українській громадській органі-
зації на території сучасної Росії товаристві ша-
нувальників української культури «Славутич» Т. 
Дудко був заступником голови товариства, кос-
монавта-українця П. Поповича.

Т. Дудко багато сил доклав для збереження 
спадку видатного українського режисера О. До-

вженка, якому доводився небожем. Разом з бра-
том він збирав особисті речі, творчі матеріали 
Олександра Петровича, виступав з розповідями 
про нього, був засновником і меценатом незалеж-
ного видання українців Росії «Провісник: Довжен-
ківський літературно-художній науково-популяр-
ний і громадсько-політичний альманах» (2002).

Т. Дудко послідовно боровся за права і де-
мократичні свободи українців Росії. У 2012 р. він 
був обраний головою Об’єднання українців Ро-
сії і вступив у нерівну боротьбу з російською юс-
тицією за збереження організації. У 2018 р. він 
увійшов в число засновників нової української 
організації в Росії «Український конгрес», реє-
страція якої в нинішніх російських реаліях була 
схожа на боротьбу Дон Кіхота з вітровими мли-
нами – російська юстиція шість разів відмовила 
в реєстрації.

Дудко брав активну участь у світовому укра-
їнському русі, був учасником Всесвітніх форумів 
українців, IX, X, XI Світових Конгресів Українців 
(СКУ).

За активну громадську діяльність Т. Дуд-
ко був нагороджений українським орденом «За 
заслуги» ІІІ ст., вищою нагородою СКУ медаллю 
святого Володимира.

Серед громадського активу Росії Т. Дудко 
здобув повагу і високий авторитет. Його тверда 
принципова позиція в громадсько-політичних 
питаннях поєднувалась зі скромністю, уважним, 
чуйним ставленням до людей.

   Об’єднання українців Росії

У цей нелегкий час коронавірусу пра-
ця просвітян України не зупинилася, хоч 
трохи сповільнилася через різні пере-
пони. Але вони й дальше працюють над 
виданням книжок, вшановують пам’ять 
місцевих письменників, виховують нове 
покоління на демократичних засадах, 
обираються депутатами до місцевих та 
обласних рад. Найновіші вістки та свя-
точні побажання для членів Товариства 
Української Мови ім. Шевченка (США) 
надійшли від просвітян Хмельницького, 
Полтави, Самбора, Луганська, Херсону 
та Івано-Франківська.

Хмельницьке. Колишня голова об-
ласної «Просвіти», письменниця Ніна 
Шмурикова-Гаврилюк опрацьовує до 
друку нові книжки для дітей. Недавно 
помер відомий літератор Хмельниччи-
ни Микола Мачківський, в його пам’ять 
відбувся захід в обласній науковій 
бібліотеці.

Полтава. Голова обласної «Просвіти» 
Микола Кульчинський недавно був обра-
ний депутатом обласної Ради, і це є ко-
рисним для «Просвіти». Завдяки активній 
праці пана Миколи у Полтавській «Про-
світі» на сьогодні надруковано 17 кни-
жок у серії «Просвітницька книгозбірня», 
які розсилаються до бібліотек і шкіл.

Самбір. Олександра Сумарук, голова 
«Просвіти» Самбора, недавно обрана де-
путатом районної ради. Також її знають 
через активну працю в «Просвіті». Про-
світяни Самбора невтомно працюють 
над реставрацією будинку «Просвіти» та 
встановленням «Меморіялу воякам УГА».

Луганськ. Голова обласної «Просві-
ти» Луганщини Володимир Семистяга, 
який тепер перебуває «на вигнанні», три-
має тісний контакт з просвітянами Лу-
ганщини. В 2020 році було видано 5 ви-
дань з української історії та духовності. 
Їх автори – просвітянські активісти: Ігор 

Саєнко, «З історії 
українського коза-
цтва на Луганщині»; 
Ольга Борисова, «Іс-
торія України у 2 то-
мах»; Олександр До-
бровольський, «ОУН 
на Донеччині» та «Від 
УНР до ОУН»; Воло-
димир Семистяга, 
численні статті до 
«Енциклопедії Су-
часної України». Го-
тується до друку ви-

дання «Луганщина просвітянська». Іван 
Захарченко готує видання «Дяківська 
Слобода» (історія та сучасність).

Створюються нові осередки «Просві-
ти» в Троїцькому, Білокуранинському та 
Новоайдарському районах. В грудні вша-
нували пам’ять видатного луганця Ми-
коли Руденка. Продовжується підтрим-
ка просвітянських осередків на окупова-
ній Луганщині та Донеччині та церковних 
громад ПЦУ, УГКЦ та УПЦ. Робиться все 
можливе, щоб продовжувати просвітян-
ську роботу на належному рівні!

Херсон. Голова обласної «Просвіти» 
Олег Олексюк повідомляє, що готують до 
друку книгу «Культурно-дозвіллєва діяль-
ність Херсонської обласної універсаль-
ної бібліотеки ім. Олеся Гончара».  Кни-
га буде поширена по обласних книго-
збірнях України. Це сприяє вихованню 
української молоді на теренах Південної 
України.

Івано-Франківськ. «Просвіта» запо-
чаткувала видання часопису «Галицька 
Просвіта».

Товариство Української Мови ім. 
Шевченка (ТУМ-Чикаго, США) радо до-
помагає обласним «Просвітам» книжка-
ми та фінансово у їх величезній праці з 
розвитку незалежної, демократичної 
України.

Віра БОДНАРУК,
Голова ТУМ (Чикаго, США).

Фото з архіву Боднаруків

В арґентинській 
«Просвіті» завершили 

навчальний рік
Відбулася церемонія закриття 

цього навчального року й усіх куль-
турних заходів 2020 року Українсько-
го культурного товариства «Просві-
та». Враховуючи пов’язану з пандемі-
єю Covid-19 ситуацію, з березня всю 
діяльність вели через різні віртуальні 
платформи.

Закриття навчального року також 
відбувалося у форматі онлайн-зустрі-
чі. Про свою роботу розповіли педаго-
ги, відповідальні за дитячий садок, по-
чаткову та середню школи. 

Українська школа при УКТ «Про-
світа», серед іншого, пропонує курси 
для дорослих з мови, народних пісень. 
Було підведено підсумки діяльності 
Капели бандуристів ім. Тараса Шев-
ченка, Союзу жінок «Просвіта», Укра-
їнського ансамблю народного танцю».

Помер один з лідерів української громади Росії, 
племінник Олександра Довженка Тарас Дудко

Просвітяни України невтомно працюють 

Хмельницьке: Ніна Шмурикова-Гаврилюк 
провадить захід в пам’ять М. Мачківського

Олексіївка, Луганська область. 
Коло пам’ятника Борисові Грінченкові. 

Зліва направо: Володимир Семистяга, Богдан і Віра Боднаруки 
та Богдан Пастух
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Бліц-інформ
В Італії розпочався 
один із найбільших 
судових процесів 
проти мафії
У розташованому в Калабрії південнму 

італійському місті Ламеція-Терме розпочав-
ся 13 січня один із найбільших за останні де-
сятиліття судових процесів проти мафії. 355 
обвинувачених підозрюють у членстві в одній 
з наймогутніших та найжорстокіших мафіоз-
них структур Італії – Ndrangheta («Ндрангета»), 
чиїм осередком вважається Калабрія. Серед 
пунктів обвинувачення – членство в злочин-
ній організації, вбивства, замахи на вбивство, 
рекет, наркоторгівля, відмивання грошей і 
низка інших серйозних протиправних дій.

На лаві підсудних опинилися колишні по-
літики, підприємці й поліцейські. Багатьом з 
них загрожує тривале тюремне ув'язнення. 
Очікується, що судовий процес триватиме 
щонайменше від одного до двох років.

Під час недавнього попереднього слу-
хання знадобилося три години тільки для 
того, щоб прочитати імена обвинувачених, 
в тому числі боса Луїджі Манкузо, який про-
вів майже 20 років у тюрмах.

Для проведення цього мега-проце-
су було підготовано спеціальну величезну 
залу судових засідань, що має високий сту-
пінь захисту. Тут може розміститися близь-
ко тисячі учасників, навіть за необхідності 
дотримуватися мінімальної соціальної дис-
танції через пандемію COVID-19.

Очікується, що під час процесу заслу-
хають близько 900 свідків, серед яких і ко-
лишні мафіозі. 

Нинішній судовий процес став результа-
том багаторічної роботи правоохоронців та 
слідчих. У грудні 2019 року близько 2,5 ти-
сячі поліцейських заарештували понад 300 
осіб у рамках масштабної операції проти 
мафії. Слідчі дії проводилися також у Німеч-
чині, Швейцарії та Болгарії.

Японія не визнає 
рішення корейського 
суду про виплату 
компенсацій «жінкам 
для втіхи»
Влада Японії заявила про невизнання 

рішення суду в Південній Кореї про виплату 
компенсацій жінкам, які зазнали сексуаль-
ного насильства в роки Другої світової війни. 
Суд в Південній Кореї зобов'язав уряд Японії 
виплатити компенсацію в розмірі близько 92 
тисяч доларів 12 жінкам, які в роки Другої сві-
тової війни піддалися сексуальному насиль-
ству з боку японських військовослужбовців – 
їх змушували працювати в борделях.

Однак, уряд Японії вважає, що питан-
ня «жінок для втіхи» було вирішине угодою 
з Південною Кореєю, згідно якої Японія ви-
платила 500 млн доларів за злочини часів 
Другої світової.

Японія не раз приносила вибачення за 
військові злочини вчинені в роки Другої сві-
тової війни.

На 102-му році 
помер останній 
з творців радянської 
ядерної зброї, 
уродженець України 
Ісаак Халатников 
У віці 101 року помер найстаріший ака-

демік Російської академії наук, почесний 
директор Інституту теоретичної фізики імені 
Ландау Ісаак Халатников. Він помер в науко-
місті в Чорноголовці Московської області.

Халатников народився в Катеринос-
лаві (нині Дніпро) в 1919 році. Був остан-
нім з творців радянської атомної і водневої 
зброї. Запропоноване ним рішення склад-
ної проблеми стійкості при розрахунку 
бомб дозволило істотно скоротити терміни 
створення зарядів.

Разом з Львом Ландау Халатников ство-
рив теорію квантових рідин. Також йому на-
лежать роботи з космології, основ кванто-
вої електродинаміки.

Для українців відкриті 
83 країни світу

Про це заявив міністр закордон-
них справ України Дмитро Кулеба. 
«Радий повідомити, що станом на 14 
січня у світі є 83 країни, куди, попри 
всі обмеження, пов'язані з пандемі-
єю, можуть їхати громадяни України».

Станом на кінець 2020 року таких 
країн було трохи більше 60-ти.

Експорт Китаю в 2020 
році досяг рекорду

Китай за підсумками 2020 року 
збільшив експорт своїх товарів за 
кордон на 3,6% – до рекордних 2 
трильйонів 490 мільярдів доларів. 
При цьому імпорт скоротився на 1,1% 
і становив 2,05 трлн дол. В результаті 
позитивний баланс зовнішньої торгів-
лі країни склав 535 млрд дол, що ста-
ло максимальним показником з 2015 
року.

Обсяг китайсько-американської 
торгівлі, незважаючи на «торгову ві-
йну» між двома країнами, збільшився 
за минулий рік на 8,3% і досяг 586,73 
млрд дол. У тому числі китайський екс-
порт в США виріс на 7,9% і становив 
451, 81 млрд дол. КНР імпортували 
американські товари і послуги на суму 
134,9 млрд дол, що на 9,8% перевер-
шило показник 2019 року.

Штурм Конгресу США 
викликав ажіотаж у всьо-
му світі.

П'ятеро людей загинули 
внаслідок нападу, скоєного 
прихильниками президента До-
нальда Трампа після того, як він 
звернувся до них під час демон-
страції у Вашингтоні.

6 січня, коли Конгрес за-
тверджував підсумки прези-
дентських виборів 3 листопада, 
перемогу на них Джо Байдена, 
учасники протесту увірвалися 
в будівлю, щоб засудити те, що 
вони вважають фальсифікаці-
єю на виборах. Причому, суди, 
до яких звернувся президент 
Трамп, не підтвердили таких 
фальсифікацій. 

Це не вперше, коли Конг-
рес, парламент США, який вва-
жається символом та серцем 
американської демократії, за-
знає нападу. 

1814 рік. Спроба спа-
лення британцями.

Мабуть, найвідоміший на-
пад – захоплення столиці США 
міста Вашингтона британськи-
ми військами під час англо-
американської війни 1812-
1815 років.

Британські війська на чолі 
з віцеадміралом сером Джор-
джем Кокберном та генерал-

майором Робертом Россом 
підпалили Капітолій, який на 
той момент ще будувався, піс-
ля вторгнення у Вашингтон 24 
серпня 1814 року. Це було пом-
стою за підпал американцями 
міста Йорк у 1813 році. На той 
момент це була столиця Верх-
ньої Канади – колонії Британ-
ської імперії.

Будівля Капітолію вижила 
завдяки зливі.

Британці також підпалили 
інші знакові будівлі в амери-
канській столиці, зокрема, Бі-
лий дім.

У 2014 році посольство Ве-
ликої Британії у Вашингтоні ого-
лосило про офіційні вибачення 
за цю подію.

1915 рік, динамітна 
атака.

Через сторіччя після бри-
танської атаки Ерік Мюнтер, 
колишній професор німець-
кої мови у Гарвардському уні-
верситеті, підірвав три дина-
мітні шашки в приймальні Се-
нату. Вибух 4 липня 1915 року 
пошкодив будівлю, але ніхто не 
загинув.

Пізніше Мюнтер заявив, 
що напад був відповіддю на дії 
американських фінансистів, які 
допомогали Британії протисто-
яти Німеччині в Першій світовій 
війні.

Через день після напа-
ду Мюнтер поранив з вогне-
пальної зброї фінансиста Джо-
на Моргана-молодшого, перш 
ніж його схопив дворецький. 
У в'язниці 6 липня 1915 року 
Мюнтер наклав на себе руки.

У квітні 1917 року США ого-
лосили війну Німеччині.

1954 рік, напад пуерто-
риканських націона лістів.

1 березня 1954 року четве-
ро пуерториканських націона-
лістів увійшли до галереї відвід-
увачів Палати представників 
Конгресу і, розмахуючи прапо-
ром острова, почали вигукува-
ти «Свобода для Пуерто-Рико» 
та відкрили вогонь. П'ятеро 

конгресменів отримали пора-
нення.

«Я не прийшла нікого вби-
вати, я прийшла померти за 
Пуерто-Рико!» – кричала під 
час арешту лідерка групи Ло-
літа Леброн. Її засудили до 50 
років ув'язнення, а трьох її со-
ратників – до 75 років тюрем-
ного ув'язнення.

Пізніше вирок пом'якшив 
президент Джиммі Картер, і 
в'язнів звільнили 1979 року. 
Після повернення в Пуерто-Ри-
ко їх вітав натовп. Лоліта Ле-
брон ще 30 років боролася за 
незалежність Пуерто-Рико і 
померла 2010 року.

Пуерто-Ріко досі є неінкор-
порованою територію США, 
тобто не має тих прав, які є в 
штатів США.

1983 рік, «Змова 
опору».

7 листопада 1983 року ви-
бух пролунав на другому по-
версі Сенату. Кількома хви-
линами раніше людина, яка 
стверджувала, що належить 
до групи «Підрозділ збройно-
го опору», зателефонувала 
на комутатор Капітолію і по-
відомила про напад. За сло-
вами цієї людини, напад було 
скоєно у відповідь на вій-
ськові дії США на Гренаді та у 
Лівані.

Жертв не було, але вибух 
завдав великої шкоди.

У 1988 році агенти ФБР за-
арештували сімох членів ліво-
радикальної групи «Змова опо-
ру» за напад на Капітолій та 
окремі вибухи на військовій 
базі Форт-Макнейр та на Ва-
шингтонській військово-мор-
ській верфі у 1983 та 1984 
роках.

Лінду Еванс та Лору Вайт-
хорн ув'язнили за змову і умис-
не знищення державного май-
на в 1991 році. Обидві вже ви-
йшли на свободу.

Штурм Конгресу США: 
коли ще на нього здійснювали напад

Спалення Вашингтону у 1814 році – єдиний випадок в історії, 
коли американську столицю захопила іноземна держава

Руїни Капітолію після підпалу британською армією. Звичного нам 
купола нема. Але це не від руйнування його британцями: купол 

добудували через 10 з лишком років при ремонті і добудові Капітолію. 

4 січня видання EUobserver оприлюднило роз-
слідування про ймовірну причетність Олексан-
дра Лукашенка до усунення політичних опонентів. 
Воно ґрунтується на записі розмов керівництва 
КДБ Білорусі, отриманому від колишнього співро-
бітника білоруського антитерористичного підроз-
ділу «Алмаз» Ігоря Макара, який зробив ці записи. 
Аудіозапис розмов зроблено у квітні 2012 року в 
кабінеті тодішнього очільника КДБ Вадима Зай-
цева. За даними видання, на записі обговорю-
валося вбивство Павла Шеремета, який тоді жив 
у Росії. 

Ігор Макар заявив, що має й інші записи, які 
доводять злочини білоруської влади. Макар вхо-
дить до білоруського народного трибуналу, який 
готує матеріали про злочини білоруської влади 
щодо власних громадян. 

Б і л о р у с ь к и й 
журналіст Павло 
Шеремет був по-
збавлений біло-
руського грома-
дянства у 2010-му, 
покинув батьків-
щину він ще напри-
кінці 1990-х. До 
останнього жур-
наліст лишався 

послідовним противником режиму Олександра 
Лукашенка: зняв фільм «Дике полювання» про по-
літичні вбивства, був співавтором книги «Випад-
ковий президент», разом з колегами створив опо-
зиційне видання «Білоруський партизан».

Павла Шеремета, який мешкав уже в Украї-
ні і був тут відомим журналістом, вбили в центрі 
Києва 20 липня 2016 року вибуховим пристроєм, 
яким було підірвано його машину. 

Українська поліція, яка розслідує вбивство 
Шеремета, стверджує, що розглядала помсту за 
опозиційну діяльність у Білорусі, як імовірний мо-
тив злочину, але досі не знаходила підтверджень 
цій версії. Поки що єдина офіційна версія мотиву 
зафіксована в обвинувальному акті проти трьох 
осіб, яким предявлено звинувачення: музиканта 
і спецназівця Андрія Антоненка, дитячої лікарки 
Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Ду-
гарь. У документі, який прокурори зачитали у ве-
ресні в Шевченківському райсуді Києва, зазна-
чено, що невстановлені слідством особи, «діючи з 
особистих мотивів, вирішили створити в суспіль-
стві резонансну подію з метою подальшої прово-
кації численних акцій протесту». Тобто, наше слід-
ство не відкидає, що звинувачені у вбивстві вико-
нували чиєсь замовлення. 

У січні цього року Нацполіція України планує 
провести слідчі дії в Європі після публікації ауді-
озаписів. Про це заявив глава МВС України Ар-
сен Аваков. 4 січня Нацполіція України повідоми-
ла, що в розпорядженні українських слідчих є цей 
аудіозапис. Ігор Макар заявив, що готовий дати 
свідчення українському слідству.

19 січня білоруський офіцер Ігор Макар, який 
опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі 
про планування вбивства Павла Шеремета, дав 
свідчення українським правоохоронцям у Києві у 
справі про вбивство журналіста.

Білоруський слід у вбивстві Шеремета?



№191   21 січня 2021 року№191   21 січня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 9Cвіт історії

Північний фланг світової революції. 
Навіщо СРСР захопив Балтію

В інших містах Естонії місце-
ві комуністи, всупереч загальному 
задуму, взагалі не висували носа. 
Втрати урядової сторони склали 
21 чоловік, були поранені 25 ци-
вільних осіб і 16 військовослуж-
бовців. 12 заколотників загинули 
в день путчу, шістьох застрелили в 
наступні грудневі дні при чиненні 
опору поліції. За підсумками зако-
лоту і судового розгляду 145 чоло-
віків і 10 жінок стратили, 209 осіб 
отримали тюремні терміни від 5 до 
20 років, а ті, хто досидів до 1937 
року, були випущені по амністії.

У Радянський Союз зуміла 
втекти частина бунтівників, у тому 
числі на захопленому аероплані. 
Уник правосуддя і Ян Анвельт, яко-
го в 1937 році заарештував НКВД, 
в результаті чого той помер під тор-
турами. Отто Рястаса розстріляли 
через місяць після цього.

Як відзначають історики Юлія 
Михайлова і Вадим Рогінський, 
влада Естонії вирішили зам'яти 
присутність радянського Розвід-
упру, в комюніке про те, що трапи-
лося згадували великого сусіда в 
дуже обтічних виразах, загострив-
ши увагу на дійсних призвідників 
кровопролиття –- ЦК Компартії Ес-
тонії. Не хотілося втрачати радян-
ський транзит, промислові замов-
лення та інші вигоди. Ще менше 
приваблював приклад сусідньої 
Польщі, де на початку 20-х років 
заслані червоні бойовики вчиняли 
численні напади і вбивства.

Сталін грає 
в кішки-мишки

Десятиліття з середини 1920-
х по початок 1930-х років у відно-
синах між СРСР і балтійськими су-
сідами можна назвати стабілізаці-
єю. 28 вересня 1926 був підписа-
ний радянсько-литовський договір 
про дружбу і нейтралітет, в лютому 
і травні 1932 року – укладені пак-
ти про ненапад з Латвією та Есто-
нією. Через два роки СРСР продо-
вжив термін дії двосторонніх угод 
про ненапад з усіма трьома балтій-
ськими державами на десять років 
– до 1945 року.

Одночасно Сталін нарощував 
сили РСЧФ, з флотів якого весь 
міжвоєнний період найпотужні-
шим був Балтійський. Серед його 
завдань в разі війни, як відзначав 
шведський дослідник Гуннар Аселі-
ус, до кінця 1930-х років значила-
ся вже не тільки підтримка з моря 
захоплення Червоною армією Фін-
ляндії, Естонії та Латвії. З'явилися 
і удари по транспортах залізної 
руди, що пливли зі Швеції до Німеч-
чини.

При цьому в 1936 році почало 
відбуватися щось схоже на підго-
товку військового союзу: Москву 
відвідали начальники генштабів 
Латвії, Литви та Естонії, більш того, 
вони були присутні на першотрав-
невому параді 1936 року. Потім 
глава вже радянського Генштабу 
маршал Олександр Єгоров з'їздив 
в усі три балтійські країни, причо-
му, як писали дослідники Олег Кен 
і Олександр Рупас, в Талліні в його 
честь влаштували військовий па-
рад 23 лютого. Все це було викли-
кано тим, що лідери балтійських 
держав з побоюванням дивилися 
на нацизм, а Литва до того ж пере-
бувала в затяжному протистоянні з 
Польщею через Віленський край. 
Страхи були не марні: навесні 1939 
року Рейх відняв у Литви Клайпе-
ду (Мемель) – її єдиний морський 
порт.

Що ж стосується мотивів Крем-
ля в цих візитах ввічливості, то 
вони були двоєдині – не допустити 
створення регіонального оборон-

ного союзу для захисту від СРСР, а 
також зробити легкий дипломатич-
ний тиск на Німеччину – для приму-
су до переговорів і угоди. Обереж-
ні спроби зондування в цьому від-
ношенні Сталін робив ще з кінця 
1935 року, а завершив їх 23 серп-
ня 1939 підписанням пакту Мо-
лотова – Ріббентропа, секретний 
додатковий протокол до якого пе-
рекреслив всі три підписані СРСР 
раніше договори про ненапад з 
країнами Балтії.

У вересні 1939 року СРСР роз-
горнув на своїх північно-західних 
кордонах 3 армії вторгнення – 8-ю, 
7-ю і 3-ю (тільки що завоювала За-
хідну Білорусію), від південного 
узбережжя Фінської затоки до Ві-
ленського краю.

Під тиском таких «аргументів» 
всім трьом балтійським країнам 
були нав'язані договори про вза-
ємодопомогу. За цими угодами на 
всіх цих землях створювалися ра-
дянські військові бази, і вже че-
рез пару тижнів туди ввели части-
ни Червоної армії.

25 жовтня Сталін і Жданов роз-
мовляли з начальником Комінтер-
ну Георгієм Дімітровим, який піс-
ля розмови залишив у щоденнику 
красномовну запис: «Ми думаємо, 
що в пактах про взаємодопомогу 
(Естонія, Латвія, Литва) знайшли ту 
форму, яка дозволить нам постави-
ти в орбіту впливу Радянського Со-
юзу ряд країн. Але для цього нам 
треба строго витримувати їх вну-
трішній режим і самостійність. Ми 
не будемо домагатися їх радяніза-
ції. Прийде час, коли вони самі це 
зроблять».

Отримавши після поділу Поль-

щі Віленський край, СРСР милости-
во передав його Литві. Але, як зга-
дував майбутній прем'єр-міністр 
Ізраїлю Менахем Бегін, що прожит-
вав там, її громадяни «... не цілком 
вірили щирості намірів свого бла-
годійника». Взимку 1940 року, в са-
мий пік святкувань з нагоди повер-
нення Вільнюса, багато литовців з 
гіркою усмішкою говорили: «Vilnius 
musu , o Lietuva rusu (Вільнюс нале-
жить нам, а Литва - Росії)».

Вийшовши на нові рубежі, Ста-
лін дав вказівку генштабу почати 
розробляти план війни проти Гіт-
лера. Протягом року – до 14 жов-
тня 1940 – основним був так зва-
ний «північний» варіант розгрому 
Рейху, коли головний удар мав бути 
завданий у Східній Пруссії. Стрімко 

розвивався військово-морський 
флот, частка витрат на який в 1940 
році, як пише історик Павло Пе-
тров, склала відносний максимум 
в радянській історії – одну п'яту 
всього військового бюджету. При-
чому левову частку коштів погли-
нало будівництво якраз Балтфлоту, 
який швидко освоював нові бази 
на захоплених землях.

Зачищення території
Таким чином, вторгнення літа 

1940 року являло собою перш за 
все посилення відповідного контин-
генту Червоної армії. З нею прий-
шов НКВД, в лапи якого потрапив 
і Бегін. Йому інкримінували контр-
революційну діяльність в Польщі, 
на що сіоніст заперечив чекісту: «В 
юриспруденції існує важливе пра-
вило: не підлягає покаранню особа 
за дії, вчинені на території, де в мо-
мент їх здійснення вони не вважа-
лися незаконними...»

«Питання не розсердило слід-
чого. Він посміхнувся і сказав:

«Ну і дивак же ви, Менахем 
Вольфович! 58-я стаття [КК РРФСР] 
поширюється на всіх людей у всьо-
му світі, чуєте? – в усьому світі.

... Слова слідчого змусили мене 
здригнутися. (...) Отже, існує в сві-
ті країна, Кримінальний кодекс, і 
перш за все стаття про контррево-
люційну діяльність, поширюється 
на кожного з двох з половиною мі-
льярдів жителів земної кулі!»

Мислення Сталіна і його під-
ручних відрізнялося непідробним 
універсалізмом, і вони не робили 
відмінностей за статтю та віком. 
Серед інших в 1941 році був роз-
стріляний пенсіонер Фрідріх Акель, 

що врятувався від червоних 1 груд-
ня 1924 року.

Найбільша хвиля арештів і де-
портацій у країнах Балтії – «зачист-
ка прифронтового тилу» – почала-
ся в ніч з 14-го на 15 червня 1941 
року. Як згадувала одна з жертв - 
латишка Рута У., тоді ще дитина, їх 
відправці на схід перешкоджало 
перекидання Другого стратегічно-
го ешелону РСЧА: «Ми просували-
ся вперед дуже повільно, бо з гли-
бини Росії та Сибіру йшли нам на-
зустріч незліченні військові еше-
лони. Вони прямували до Європи. 
Ми не могли толком зрозуміти, що 
все це могло означати. Думки були 
всякі. Може бути, вони їдуть попо-
внювати війська, розміщені в При-

балтиці, або взяти участь в акціях 
з висилки. Прикидаючи різні варі-
анти, ми з великим інтересом че-
кали подальшого розвитку подій. 
Оскільки магістраль залізниці була 
перевантажена військовими еше-
лонами, нас везли по суміжних до-
даткових шляхах».

Хоча радянсько-німецьке зі-
ткнення пішло і не за планом Ста-
ліна, йому вдалося не тільки по-
вернути південно-східний, але і 
придбати південно-західний берег 
Балтики, а перед радянськими ад-
міралами замаячили заокеанські 
береги. В СРСР була запущена де-
сятирічна програма військового 
кораблебудування з розрахунко-
во-плановим завершенням в 1955 
році. Червонозоряний флот з «при-
бережного» ставав океанським, 
особливо це стосувалося збіль-
шення надводних сил.

На початку 1950-х на Балтій-
ської верфі ім. Орджонікідзе в Ле-
нінграді будувався один з найпо-
тужніших на планеті важких крей-
серів проекту 82 – «Москва». На 
ньому повинні були бути встанов-
лені гармати калібру 305 мм з 
найбільшою в світі далекобійніс-
тю - 120 км, імовірно для стрільби 
ядерними снарядами. 

У 1946 році Балтфлот був роз-
ділений на два - Південно-Балтій-
ський (згодом 4-й) і Північно-Бал-
тійський (потім 8-й), причому їх 
основні бази розташовувалися на 
захоплених землях: у східнопрусь-
кому Піллау, перейменованому в 
Балтійськ, і Талліні. Ймовірно, фло-
ти створили для виконання різних 
завдань – Північно-Балтійський 
повинен був урочисто причали-
ти до набережних Гельсінкі і Сток-
гольма, а потім служити резервом 
Південно-Балтійського флоту, що 
воює в Ла-Манші і на просторах Ат-
лантики. 

У 1953 році перший лорд Адмі-
ралтейства Джеймс Томас провів 
паралель між СРСР і Третім рейхом: 
«Вість про 350 радянських субма-
рин, що знаходяться в строю, зму-
шує британців згадати, що адмі-
рал Деніц, маючи 300 п[ідводних] 
ч[овнів], зумів блокувати Англію».

До того ж радянські сателіти 
– ПНР і НДР – запустили свої ко-
раблебудівні програми. Згідно зі 
спогадами одного із співробітників 
польського генштабу, оперативний 
план Війська Польського початку 
1950-х років, що був частиною за-
гального сталінського задуму, по-
лягав у поході в Ютландію (Данія).

Через смерть Сталіна Балтика 
не перетворилася в радіоактивну 
калюжу, а стала курортом для по-
колінь підданих Кремля. Що ж сто-
сується приєднаних республік, то їх 
непоганий за радянськими мірка-
ми рівень життя сприймався місце-
вим населенням без великого за-
хопленння. Долю свого народу в ХХ 
столітті описав автору цих рядків 
Рейн Лаул, професор кафедри те-
орії музики Петербурзької консер-
ваторії: «Добре естонцям жилося 
за царя – водилися гроші і товари. 
У незалежній Естонії було непога-
но – товару вдосталь, а от грошенят 
стало не вистачати. При радянській 
влади пропали і гроші, і товари».

Олександр ГОГУН, 
дослідник військової 

історії і сталінізму
Радіо Свобода, 15. 06. 2020.

Про автора. Олександр Гогун – 
укладач монографій і збірників «Не-
конвенциональная война. ГРУ и НКВД 
в тылу Вермахта», «Чёрный PR Адоль-
фа Гитлера. Документы и материалы», 
«Между Гитлером и Сталиным. Укра-
инские повстанцы» й ін.

Закінченя. Поч. в № 190.

Радянський 
антирадянський 

фольклор 
Дзержинський телефонує Леніну:
– Володимире Іллічу, коли розстрі-

ляти заручників – до чи після обіду?
– До обіду! А обіди віддайте дітям - 

діти голодують!

☺ ☺ ☺
Коли Сталіна поховали біля крем-

лівської стіни, на його могилі з'явився 
вінок з написом: «Посмертно репре-
сованому від посмертно реабілітова-
них».

☺ ☺ ☺
Конкурс на кращий політичний 

анекдот на честь Ленінського ювілею.
3-тя премія – 3 роки загального 

режиму.
2-я премія – 7 років суворого ре-

жиму плюс п'ять років по Ленінських 
місцях.

1-я премія – зустріч з ювіляром.

☺ ☺ ☺
Хрущов сам написав свою допо-

відь і перед виступом показав одному 
соратникові:

– Почитай. А то всі довкола підла-
бузники, правди не скажуть, навіть 
якщо тут щось не так.

Товариш прочитав і каже:
– Скажу тобі, Микито, з усією пря-

мотою. Є у тебе в доповіді дві помилоч-
ки. «Засранец» пишеться разом, а «в 
сраку» – окремо.

☺ ☺ ☺
– Правда, що за останній час 

здоров'я товариша Хрущова погірши-
лося?

– Так. Він страждає грижею від 
підняття цілини, виразкою шлунку від 
кукурудзи, задишкою від змагання з 
Америкою і словесним проносом неві-
домо від чого.

☺ ☺ ☺
– Які три речі Хрущов не встиг?
– Побудувати міст уздовж Москва-

ріки, об'єднати унітаз з ванною і роз-
ділити міністерство транспорту на два: 
«туди» і «назад».

☺ ☺ ☺
Оскільки британська радіостанція 

Бі-Бі-Сі дуже оперативно дізнається 
про радянські секрети, було вирішено 
чергове засідання Політбюро Компар-
тії провести без права покидати при-
міщення. Раптом Суслов схопився за 
живіт і попросив дозволу вийти. Його 
не пустили. Через кілька хвилин у две-
рі постукали. На порозі стояла приби-
ральниця з відром:

— Тільки що Бі-Бі-Сі передала, що 
Михайло Андрійович всрався!

☺ ☺ ☺
Телеграма: «Москва, Кремль, Лені-

ну. Товариш Ленін, допоможіть бідно-
му єврею. Рабинович». 

Наступного дня Рабиновича викли-
кають куди слід:

– Ви при своєму розумі? Ленін дав-
но помер.

– Ага, якщо вам потрібно, так він 
вічно живий, а якщо потрібно бідному 
єврею, так він давно помер!

☺ ☺ ☺
Брежнєв збирається лягти на опе-

рацію по розширенню грудей – не ви-
стачає місця для орденів.

☺ ☺ ☺
Телефонний дзвінок. Брежнєв під-

німає трубку:
– Дорогий Леонід Ілліч слухає!

Захоплення Прибалтики в 1940 році, карта з книги М. Мельтюхова 
«Втрачений шанс Сталіна»



№191   21 січня 2021 року№191   21 січня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо1010 Світ історії

Календар 
всесвітньої історії

«Церкви и тюрьмы 
сравняем з землей!» – го-
лосно пообіцяли більшо-
вики сто років тому. Та 
спромоглися виконати 
лише половину програми 
– ту, що стосувалася цер-
ков. З тюрмами вийшло 
навпаки: і царські зали-
шили, і нових набудували.

Винятком із загального 
правила стала харківська 
Журавлівка. Церква святих 
апостолів Петра і Павла ди-
вом зберіглася, а от місце 
ув’язнення, що знаходилося 
буквально поруч, – ні. І на-
віть його адреса – Петро-
павлівський провулок, 5/6, 
не скаже нашому сучаснику 
анічогісінько. Бо й провулку 
того давно вже немає. 

Натомість залишилися 
гори документів, які пере-
конливо свідчать, що на по-
чатку тридцятих років у ра-
йоні нинішньої вулиці Че-
люскінців існував цікавий 
заклад – «табір правопо-
рушників Інженерно-буді-
вельного відділу ДПУ УСРР». 
Іноді його ще називали «бу-
дівельною колонією».

Від харківських тюрем 
табір відрізнявся однорід-
ним контингентом в’язнів.

«По социальному поло-
жению состав заключенных 
на 80% состоит из кулаков», 
– констатувала робоча бри-
гада міськради, що прибула 
на Журавлівку з перевіркою 
20 травня 1932 року.

Хто такі «кулаки» (укра-
їнською – «куркулі»), тодіш-
ня преса пояснювала про-
сто – «люті вороги Радян-
ської влади». Та специфіка 
журавлівського табору по-
лягала у тому, що якраз «лю-
тих» там і не було. Тих від-
правляли далі, на Північ. А у 
Харкові залишали селян, за-
суджених за дрібні правопо-
рушення.

Таких, наприклад, як 
Іван Мац із Черкаських Тиш-
ків. Він навіть куркулем не 
був – лише середняком. 
Але з куркулями випивав. 
За кілька годин до того, як 
вони підпалили колгоспну 
стайню.

Участі Маца у «змові про 
підпал» довести не вдалося. 
Та радянська Феміда вліпи-
ла йому, про всяк випадок, 
три роки таборів з формулю-
ванням «за недонесення». І 
бідака мав тішитися! Бо ін-
шим учасникам фатального 
застілля дали ще більше. Із 
розстрілом включно.

А ось іще цікавий пер-
сонаж – 22-річна Глафіра 
Перлик з Очеретяного, се-
реднячка і колишня колгосп-
ниця. Народний суд Валків-
ського району відважив їй 
два роки за крадіжку: «по ви-

ході з колгоспу вивела з ко-
нюшні бувшу свою коняку». 

Та чи не найбільше було 
засуджених за невиконання 
плану хлібоздачі.

Натомість, сам табір ви-
робничого плану… не мав 
взагалі. Ані власної каси не 
мав, ані бухгалтерії. Про що 
із певним здивуванням за-
значила у своєму звіті зга-

дана вище робоча група 
міськради.

Виправна установа з 
«населенням» у 1180 чо-
ловік не була самостійною 
одиницею – лише одним із 
підрозділів Інженерно-буді-
вельного відділу республі-
канського ДПУ. А по факту – 
просто розподільником де-
шевої робочої сили.

Безпосередньо у журав-
лівських бараках станом на 
20 травня 1932 року пере-
бувало 554 в’язні. Інші були 
розкидані по ближніх і даль-
ніх будівельних дільницях. 
Вже один перелік їхніх назв 
суттєво скоригує стереотип-
не уявлення про архітектуру 
столичного Харкова: «Бара-
ки Госпрома, ботанические 
бараки, Шатиловские бара-
ки».

А ось геть не повний, але 
вельми показовий список 
підприємств, які «працевла-
штували» вчорашніх селян:

цегельня № 9 – 93 чоло-
віки, цегельня № 1 – 63 чо-
ловіки, асфальтово-бетон-
ний завод – 19 чоловік.

Найбільша за чисельніс-
тю філія табору знаходилася 
у Помірках: 224 в’язні буду-
вали там школу Управління 
прикордонної охорони. Час-
тиною журавлівської колонії

Помірки стали лише у 
квітні 1932-го. Тому там збе-
рігалися деякі особливості, 
чітко відзначені поважною 
комісією.

На відміну від Журавлів-
ки, у Помірках «широко при-
менялася система социа-
листического соревнования 
и ударничества». І, згідно з 
висновком робочої групи 
міськради, вона «дала блес-
тящие результаты».

Чому так, стає зрозумі-
лим, коли зазирнути у звіт 
про санітарний стан табо-

ру. Є підозра, що на будів-
ництві школи надривалися, 
аби швидше звідтіля втек-
ти: «Что же касается ба-
раков на Померках, то со-
стояние последних должно 
быть характеризовано как 
антисанитарное, бараки 
чрезвычайно загрязнены, 
много насекомых».

На Журавлівці було 
чистіше, але жилося там 
в’язням анітрохи не легше. 
Бо тоді й на волі бідували: 
карткова система, дикі чер-
ги за хлібом. Але розподіл 
харчів у таборі мав свою 
специфіку:

«Хлеб, выдающийся 
заключенным по нормам 
горсовета, распределял-
ся на глаз, что создавало 
как возможность злоупо-
треблений, так и порожда-
ло неизбежное отступление 
от правильного распределе-
ния веса».

Низькі норми видачі 
харчів – то ще пів біди. Дру-
га половина полягла у тому, 
що і вони не виконувалися. 
Як виявила робоча бригада 
міськради, протягом шести 
місяців у колонії не бачили 
цукру.

Звичайним явищем була 
затримка зарплатні на мі-
сяць. А тим в’язням, чий тер-
мін добігав кінця, могли за-
тримати і на три-чотири. Бо 
навіть останній жаднюга не 
залишиться після «дзвони-
ка» за колючим дротом, аби 
дочекатися убогих копійок.

Тим більшим дивом було 
зустріти за ним купу людей, 
яких ніхто і ніколи не засу-
джував. Поважну комісію 
відверто шокувала присут-
ність у таборі… неповноліт-
ніх. А ось і причина дива:

«В связи с осуждени-
ем иногда обоих родителей 
дети привозятся в лагерь 
родственниками, или даже 
одним из родителей, остав-
шимся на свободе, в коло-
нию к заключенному».

Робоча бригада місь-
кради підняла перед адмі-
ністрацією «вопрос о необ-
ходимости удаления детей 
из обстановки, характер-
ной для каждого места за-
ключения». Бо обстановка 
та «отнюдь не является под-
ходящей для целей воспита-
тельного характера».

Начальник табору това-
риш Калюжний, який дивив-
ся на все це тверезо, чесно 
сказав, що прилаштувати по 
дитячих будинках він зможе, 
щонайбільше, чоловік де-
сять. Бо будинки ті у 1932-
му були забиті вщент. Та ста-
ном на 15 червня (сьомий 
візит комісії на Журавлівку) 
і ці десятеро дітей ще пере-

бували за колючим дротом.
Як свідчить звіт робочої 

групи міськради, її турбота 
про малечу пояснювалася 
геть не людяністю. Все було 
значно простіше і цинічні-
ше: «Заключенные, имея 
при себе детей, вынуждены 
делиться своим пайком с 
ними. И, естественно, теря-
ют силы».

Неподобство! Бо ж сили 
ті належали вже не їм, а ра-
дянській державі. І потре-
ба в силах була значною, з 
огляду на роботи, що їх ви-
конували в’язні.

Кваліфікованих спеціа-
лістів серед них було неба-
гато – 105 теслярів, 37 ко-
валів, 15 слюсарів, 12 муля-
рів. Лічена кількість кравців 
та шевців, які обслуговува-
ли потреби колонії. Сидів 
навіть лікар, який звільнив-
ся за кілька днів до прибут-
тя комісії, чим позбавив та-
бір медичної допомоги. Бо 
він один її і уособлював.

Та переважна більшість 
в’язнів працювала чорно-
робами на будівництві. Але 
не тільки. Республіканське 
ДПУ мало ще й сільськогос-
подарські підприємства – 
радгоспи імені Балицького, 
Фрунзе і… Тараса Шевчен-
ка. Декому щастило потра-
пити і туди.

Про менш везучих мож-
на було б окрему книжку 
скласти. З документів, оспі-
ваних у відомій пісні: «По ак-
тировке, врачей путевке, я 
покидаю лагеря». Гори та-
ких папірців зберігаються в 
архіві! З однаковим висно-
вком: «К физическому труду 
неспособен. Пребывание в 
лагере противопоказано».

Причини непрацездат-
ності були різними. Бо од-
ним лікарям більше подо-
бався термін «кахексия», а 
інші, простіші, писали «исто-
щение». Багатьох «актірува-
ли» з туберкульозом.

А на тих, кого не всти-
гли звільнити за станом 
здоров’я, поштові листівки 
у табір приходили. Або з лі-
карні 1-го БУПРУ (Холодна 
Гора), або з 2-ї радянської 
лікарні (нині — 17-а). Такого, 
наприклад, змісту: «Гр. По-
номаренко Петро Артемо-
вич, 38 л., находился на из-
лечении во 2-ой сов.больни-
це с 6/ IV по 7/ IV 33г. и 7-го 
апреля в 9 ч. 30 м. умер. Ди-
агноз: дизентерия».

Але з вельми докладно-
го звіту робочої групи не ви-
дно, щоб вона переймала-
ся цими фактами. Поважну 
комісію більше турбувало 
інше: через специфіку та-
бору там неможливо було 
провадити повноцінну по-
літико-виховну роботу. Бо з 
віддалених дільниць в’язні 
поверталися аж о дев’ятій 
вечора. І максимум, на що 
були спроможні, це прослу-
хати короткий переказ по-
точних новин.

Так і загиналися, бідаки, 
не дізнавшись, у якій щасли-
вій країні вони жили...

Едуард ЗУБ,
історик, співробітник 

Українського інституту 
національної пам`яті

Сайт Mediaport, 25.05.2020

22 січня
1918 – Центральна Рада 

ухвалила IV Універсал, що 
проголосив Україну незалеж-
ною державою.

День соборності Украї-
ни. У 1919 році на Софійсько-
му майдані Києва проголо-
шено об`єднання Української 
Народної Республіки і Захід-
но-Української Народної Рес-
публіки в єдину державу УНР.

1863 – у Польщі почало-
ся Січневе повстання проти 
російського панування на те-
риторії Царства Польського, 
Литви, Білорусії та Правобе-
режної України. Тривало до 
пізньої осені 1864 р. 

23 січня 
1793 – Росія і Пруссія здій-

снили другий поділ Польщі. 
Росія отримувала українські 
та білоруські землі з містами 
Мінськ, Слуцьк, Пінськ, Жито-
мир, Кам'янець-Подільський

Народилися: 1783 –  Стен-
даль, французький письмен-
ник; 1849 – Богдан Ханенко, 
український меценат; 1891 
– Павло Тичина, український 
поет; 1929 – Філарет (у миру 
— Михайло Денисенко), Па-
тріарх Київський і всієї Руси-
України (УПЦ КП) від 1995 р.

24 січня 
1861 – у Петербурзі вий-

шов перший номер україн-
ського щомісячного журналу 
«Основа». 

Народився: 1732 – П'єр 
Бомарше, французький дра-
матург.

Помер: 1965 – Вінстон 
Черчилль, прем'єр-міністр Ве-
ликої Британії у роки Другої 
світової війни.

25 січня 
1924 – у французькому 

альпійському містечку Шамо-
ні стартували Перші Зимові 
Олімпійські ігри, в яких брали 
участь спортсмени з 18 країн. 

Народилися: 1874 Сомер-
сет Моем, англійський пись-
менник; 1938 – Володимир 
Висоцький, співак-бард, поет 
і актор; 1978 – Володимир Зе-
ленський, Президент України.

26 січня 
Помер: 1884 – Павло Чу-

бинський, автор слів Держав-
ного Гімну України.

27 січня 
1880 – Томас Едісон 

(США) запатентував електрич-
ну лампу розжарювання.

Народилися: 1756 – Воль-
фганг Амадей Моцарт, ав-
стрійський композитор; 1790 
– Петро Гулак-Артемовський, 
український письменник, уче-
ний, перекладач; 1839 – Пав-
ло Чубинський, автор слів 
Державного Гімну України; 
1927 – Олекса Тихий, україн-
ський дисидент, правозахис-
ник, мовознавець. 

28 січня
1929 – у Відні відбувся 

Перший конгрес українських 
націоналістів, на якому ого-
лошено про створення ОУН та 
обрано її голову – Євгена Ко-
новальця.

Помер: 1920 – Панас 
Мирний, український пись-
менник.

29 січня
День пам'яті Героїв Крут. 

1918 – героїчний бій біля 

станції Крути поблизу Ніжина 
українських воїнів проти ро-
сійського війська, що насту-
пало на столицю УНР Київ. 

Народилися: 1860 – Ан-
тон Чехов, російський пись-
менник українського похо-
дження; 1866 – Ромен Рол-
лан, французький письмен-
ник

Померли: 1734 – Данило 
Апостол, Гетьман Війська За-
порозького; 1994 – Євген Ле-
онов, радянський кіноактор.

30 січня 
Народилися: 1834 – Во-

лодимир Антонович, україн-
ський історик, археолог, етно-
граф; 1882 – Франклін Дела-
но Рузвельт, 32-ий президент 
США (1933–1945); 1923 – Ле-
онід Гайдай, радянський кіно-
режисер українського похо-
дження

Помер: 1948 – Магатма 
Ґанді, індійський державний 
і політичний діяч, керівник та 
ідеолог національно-визволь-
ного руху, вбитий фанатиком-
індуїстом.

31 січня
Народився: 1797 – Франц 

Петер Шуберт, австрійський 
композитор.

Помер: 1933 – Джон Гол-
суорсі, англійський письмен-
ник, лавреат Нобелівської 
премії.

1 лютого 
1918 — декретом Раднар-

кому в Радянській Росії впро-
вадили західноєвропейський 
календар: зранку настало 14 
лютого.

Народився: 1897 – Євген 
Маланюк, український пись-
менник, публіцист, сотник Ар-
мії УНР

2 лютого 
Народилися: 1812 – Єв-

ген Гребінка, український 
письменник; 1845 – Іван Пу-
люй, український фізик і елек-
тротехнік, організатор науки; 
1901 – Валер’ян Підмогиль-
ний, український письменник 
доби Розстріляного Відро-
дження.

Померли: 1936 — Євген 
Плужник, український поет, 
драматург, перекладач, жерт-
ва комуністичного терору.

3 лютого
Народився: 1864 – Во-

лодимир Самійленко, україн-
ський поет, драматург і пере-
кладач, певний час жив і пра-
цював у Чернігові.

Померли: 1924 – Вудро 
Вільсон, 28-й Президент США 
(1913–1921); 2009 – Павло 
Загребельний, український 
письменник.

4 лютого
1793 – другий поділ Поль-

щі, внаслідок якого Волинь і 
Поділля приєднано до Росій-
ської імперії

1945 – в Ялті відкрилася 
Кримська конференція глав 
урядів СРСР, США і Великої 
Британії, на якій союзники по-
годили військові плани і пово-
єнний устрій Європи.

Народився: 1746 – Тадеуш 
Костюшко, військовий та полі-
тичний діяч Польщі, керівник 
антиросійського польського 
повстання, учасник війни за 
незалежність США,

Притулок підневільних чорноробів

Отак заробляли в’язні свої копійки
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Черкаський художник Ігор Со-
лодовніков знайшов на горищі уні-
кальний архів фотографій свого діда 
Івана Литвина. 5000 знімків збе-
регли обличчя українських селян та 
ще живі народні традиції, які не по-
трапили в об’єктив офіційних радян-
ських фотографів. Подібного архіву 
в центральній Україні ще ніколи не 
знаходили. Радіо Свобода вперше 
публікує ці фото та розповідає дра-
матичну історію їхнього автора.

Знахідка. У 2010 році художник 
Ігор Солодовніков та його рідні про-
давали дідівську хату на Черкащині. 
Пробираючись на горищі крізь зава-
ли мотлоху, Ігор знайшов стару дідо-
ву валізу з фотоприладдям. Два роки 
тому він вирішив заглянути в середи-
ну і побачив декілька масивних дис-
ків від бабін. На них були намота-
ні сотні метрів фотоплівок його діда 
Івана Литвина. За місяць Ігор Соло-
довніков оцифрував весь дідів архів. 
Вийшло близько 5000 фотографій.

Іван з Холодного Яру. Іван Лит-
вин народився у квітні 1924 року в 
селі з бунтівною та вільнолюбивою іс-
торією. Його Грушівка на Черкащині 
ще не так давно була частиною Холод-
ноярської Республіки, яка до остан-
нього боролася проти більшовиків.

Литвин добре пам’ятав Голодо-
мор і те, що його родина втратила 
тоді декількох дітей. Коли одну з них 
– Ярину – батьки змушені були ви-
нести помирати на ґанок, 10-літний 
Іван взявся її рятувати. Він викопу-
вав на полі залишки пшениці, пере-
тирав зернята і приносив дівчинці. 
Ярина вижила і прожила 70 років.

Після початку війни 18-річного 
Івана вже ніхто не врятував від ви-
везення на примусові роботи до Ні-
меччини. Там йому вдалося втекти 
з декількох таборів, але наприкінці 
Другої світової його помістили у та-
бір «Бухенвальд». «Ціна життя була 
зведена до нуля. Після того, що я ба-
чив, не боюся навіть смерті», казав 
дід онукові, а в своїх блокнотах ма-
лював купи мертвих тіл.

Найбільшою пристрастю Івана 
було малювання. Іван вступив до 
Одеського художнього училища, але 
мусив повернувся до села — на на-
вчання не вистачало грошей. Тоді 
Литвин вже був одруженим та мав 
допомагати своїй великій родині. 
Невдовзі у нього самого народила-
ся дочка, а згодом – син.

У Грушківці Литвин працював бі-
бліотекарем. Крім того, у селі малю-
вав плакати, відливав для людей де-
коративні скульптури, робив обеліс-
ки та пам’ятники загиблим воїнам. 
Навіть нишком відреставрував вці-
лілі ікони для сільської церкви.

Фотографувати Іван почав ще до 
війни, у школі. Наприкінці 50-х у Лит-
вина з’явився сучасний фотоапарат 
«Зоркий-2» – майже повна радян-
ська копія німецької «Лейки». «Бать-
ко – єдиний, хто мав у селі фотоа-
парат, вони були нерозлучні», — ді-
литься донька Раїса.

Іван Литвин почав підзаробляти 
фотографією. У неділі під його будин-
ком часто стояли черги: люди прихо-
дили фотографуватися на паспорт 
чи день народження.

Поет і лірик. Радіо Свобода по-

просило переглянути світлини Івана 
Литвина одного із найкращих укра-
їнських експертів із фотографії Ва-
лерія Мілосердова. Чи був талант 
Івана Литвина непересічним, осо-
бливим? «Абсолютно. На його пор-
третах я бачу відображення часу, 
– каже Мілосердов. – люди на них 
живі, справжні! Його фото зроблені 
в кінці 50-х – на початку 70-х років. 
Це дуже цікавий період, який радян-
ська офіційна фотографія взагалі не 
зафіксувала, як і багато іншого».

Бездонні зморшки, тьмяний по-
гляд та медалі, які тягнуть донизу 
старі радянські піджаки. Відверті 
знімки Литвина передають справ-
жні образи фронтовиків без пропа-
гандистського «побєдоносного» ра-
дянського міфу.

«Литвин не був на хвилі радян-
ської фотографії, — стверджує Ва-
лерій Мілосердов. — Думаю, він і 
сам розумів, що його фото дуже від-
різнялися від радянських пропаган-
дистських шаблонів. Якби він повіз 
свої фотографії у якусь газету, йому 
б сказали: «Дуже-дуже гарно, але ми 
не можемо це надрукувати».

Переїзд. Після 25 років у груш-
ківській бібліотеці Івана Литвина за-
просили на роботу до Кам’янки — 
райцентру за 8 кілометрів від рідно-
го села.

Вже немолодий, 51-річний 
Іван наважується працювати у 
Кам’янській художній майстерні. 
Хоча робота була прибутковою, але 
замість творчості Іван змушений 
вимальовувати пропагандистські 
лозунги. «Ми займалися «буквоїд-

ством», — згадує син Анатолій Лит-
вин, який працював разом із бать-
ком, — «Слава КПРС!» «Мир, труд, 
май», «Хай живуть роковини велико-
го жовтня!», інколи малювали пор-
трети передовиків для дощок поша-
ни та, звичайно, портрети Леніна».

Невдовзі Литвин продав свою 
хату у Грушківці та самотужки побу-
дував у 1978 році нову у Кам’янці.

Остаточно перебравшись разом 
із дружиною до міста, він перестає 
фотографувати.

«Фотографуватися там до ньо-
го теж ніхто не ходив. Він думав, що 
зможе у місті щось набути, але, на-
томість, втратив. Мені здається, 
батько жалкував, що переїхав», роз-
повідає донька. Бажання малюва-
ти і тоді не покидало Івана. Він до 
останнього мріяв зануритися у твор-
чість, коли вийде на пенсію: «Нато-
мість батько не встиг зрозуміти час, 
в який потрапив. Раніше він був на-
розхват, а тут раптом про нього всі 
забули. Думаю, у нього пропало ба-
жання творити».

11 лютого 1987 року Іван Лит-
вин помер від інсульту у Кам’янці 
Черкаської області. Йому було 62.

Фотохудожник Іван Литвин. Ви-
значити місце Івана Литвина в істо-
рії української фотографії наразі не-
можливо, адже вона ще досі не напи-
сана й не досліджена, говорить Вале-
рій Мілосердов. Але зауважує, що за 
значенням його творчість можна по-
рівняти із вже визнаною українською 
фотографкою Параскою Плиткою-Го-
рицвіт: обоє творили в один час, до-
сліджували людей, мали драматич-

ні долі, були художниками, залишили 
великі фотоархіви та жили в енерге-
тичних місцях: Параска – на Гуцуль-
щині, а Іван — в Холодному Яру.

«У Франції нещодавно вийшла 
книжка про найвидатніших жінок-
фотографок. Туди потрапили четве-
ро українських мисткинь, серед них 
і Параска Плитка-Горицвіт. Десь на 
її рівні перебуває й Іван Литвин», 
стверджує Мілосердов.

Всі фото Івана Литвина, розмі-
щені у матеріалі, надані його онуком 
— черкаським художником, фото-
графом, експертом-мистецтвознав-
цем Ігорем Солодовніковим. 

Дмитро ДЖУЛАЙ
«Радіо Свобода», 12. 12. 2020

Живі образи українського села: віднайдено 
унікальний фотоархів Івана Литвина

Фотограф та художник Іван Литвин. 
Фото середини 1960-х років
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Сергій ПАВЛЕНКО: 
«Матеріали до історії, 
етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігів-
ський, журналіст, історик, редактор історико-кра-
єзнавчого журналу «Сіверянський літопис». Він  го-
тує до видання свою нову книгу «Матеріали до істо-
рії, етнографії Чернігово-Сіверщини». Статті з неї він 
люб'язно надав для публікації нашій газеті. Вказу-
ються дати, коли написано ці  тексти.

Чернігівська обласна уні-
версальна наукова бібліоте-
ка ім. В. Короленка видала що-
річний календар «Знаменні і 
пам’ятні дати Чернігівської об-
ласті» – на 2021 рік. Укладачі: 
Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, 
О. В. Дорохова. Відп. за вип: 
І. М. Аліференко.

 Друкуємо січневу і лютневу 
частини календаря.

Січень
1 – на хуторі Мотронівка Борзнян-

ського повіту (нині у складі с. Оленів-
ка) народився Василь Михайлович Бі-
лозерський (1826 –1899) – громад-
сько-політичний і культурний діяч, 
брат письменниці Ганни Барвінок. Ре-
дактор першого щомісячного україн-
ського журналу «Основа». Похований 
у Мотронівці.

1 – в с. Рогощі Чернігівського р-ну 
народився Петро Кирилович Омель-
ченко (1941–1998) – співак, соліст 
обласної філармонії, заслужений ар-
тист України, лауреат премії імені М. 
Коцюбинського. 

3 – в с. Волосківці Менського 
р-ну народився Віталій Миколайович 
Троцький (1836–1901) – воєначаль-
ник і державний діяч, генерал, коман-
дувач військ Віленського військового 
округу, Віленський, Ковенський і Грод-
ненський генерал-губернатор. Похо-
ваний у родинному маєтку.

5 – 70 років від дня народження 
Володимира Олександровича Дятло-
ва (1951) – доктора історичних наук, 
професора, проректора з наукової 
роботи Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Шев-
ченка. Народився в с. Бучки Новго-
род-Сіверського р-ну.

12 – в с. Княжичі Глухівського по-
віту Чернігівської губ. (нині Сумської 
обл.) народився Петро Іванович Смо-
лічев (1891–1947?) – історик і архе-
олог, дослідник давньоруського кур-
ганного могильника у с. Шестовиця 
Чернігівського р-ну. Репресований. 
В адміністративному порядку був ви-
сланий до Середньої Азії. 

13 – в с. Людкове Новозибків-
ського повіту Чернігівської губ. наро-
дився Петро Якович Армашевський 
(1851–1919) – геолог, мінералог. 
Склав геологічні карти Чернігівщини. 
Закінчив Чернігівську класичну гімна-
зію. По лінії матері рідний племінник 
історика О. М. Лазаревського. Зааре-

штований Київським губернським ЧК 
і розстріляний. 

14 – у Чернігові (за іншими дани-
ми у с. Держанівка Носівського р-ну) 
народився Анатолій Наумович Риба-
ков (1911–1998) – російський пись-
менник, автор відомих творів «Кор-
тик», «Діти Арбата», «Важкий пісок».

23 – в с. Стольне Менського р-ну 
народився Іван Васильович Спода-
ренко (1931–2009) – український 
журналіст і політик, Герой України. 

24 – в с. Хрінівка Городнянсько-
го р-ну народився Іван Петрович Дуд-
ко (1926–2014) – журналіст і краєз-
навець, автор багатьох статей і книг 
краєзнавчого змісту. Мешкав у Горо-
дні, працював у райгазеті.

27 – в с. Піски Бобровицького 
р-ну народився Павло Григорович Ти-
чина (1891–1967) – поет, державний 
діяч, лауреат Державної премії Украї-
ни імені Т. Шевченка. 

28 – в с. Старі Яриловичі Ріпкин-
ського р-ну народився Петро Михай-
лович Добровольський (1871–1910) 
– історик, краєзнавець, керуючий 
справами Чернігівської губернської 
вченої архівної комісії, автор праць з 
історії Чернігівщини. Похований у Чер-
нігові біля Воскресенської церкви.

Січень – в Чернігові народився 
Дмитро Михайлович Тась (Могилян-
ський) (1901–1938) – письменник, 
журналіст. Син прозаїка та публіцис-
та М. М. Могилянського. Заарештова-
ний НКВС. Страчений у в’язниці Мос-
ковської обл.

  

Лютий
2 – в с. Морівськ Козелецького 

р-ну народився Григорій Федорович 
Пономаренко (1921–1996) – компози-
тор, народний артист СРСР, автор ряду 
відомих пісень. З 1972 року проживав 
на Кубані. 

3 – 80 років від дня народження 
Ангеліни Олександрівни Стриги (1941) 
– викладача Чернігівського музичного 
коледжу імені Л. Ревуцького, лауреата 
премії імені М. Коцюбинського, заслу-
женого працівника культури України. 

5 – 70 років від дня народжен-
ня Олександра Борисовича Ковален-
ка – кандидата історичних наук, про-
фесора, заслуженого працівника на-
родної освіти України, директора На-
вчально-наукового інституту історії 
та соціогуманітарних дисциплін імені 
О. Лазаревського Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Шевченка, одного з фундаторів 

Чернігівської обласної організації Все-
української спілки краєзнавців. Наро-
дився у Чернігові.

18 – в с. Олешня Ріпкинського р-ну 
народилася Софія Федорівна Русо-
ва (1856–1940) – засновниця вітчиз-
няної дошкільної педагогіки, громад-
ський і політичний діяч. У 70-х і 90-х рр. 
ХІХ ст. жила в Чернігові. Одна із фунда-
торок громадської бібліотеки в Черні-
гові (1877). Померла і похована в Пра-
зі. 

22 – в м. Почеп Мглинського пові-
ту Чернігівської губ. народився Олек-
сій Михайлович Жемчужников (1821–
1908) – поет. Разом із братом Воло-
димиром і двоюрідним братом Олек-
сієм Толстим долучився до створення 
літературного образу Козьми Прутко-
ва. Його мати, княгиня О. О. Перовська 
– позашлюбна донька О. К. Розумов-
ського, сина українського гетьмана К. 
Г. Розумовського. 

 22 – в Чернігові народилася Світ-
лана Василівна Ключник (1936–2017) 
– мистецтвознавець, перший дирек-
тор (1983) Чернігівського художнього 
музею імені Г. Галагана. 

24 – народився Флоріан Абра-
мович Коцюбинський (1921–1991) – 
скульптор, заслужений діяч мистецтв 
України, онук М. М. Коцюбинського.

25 – в Ніжині народилася Милиця 
Василівна Нечкіна (1901–1985) – іс-
торик, академік АН СРСР. Похована в 
Москві.

27 – в Глухові Чернігівської губ. 
(нині Сумської обл.) народився Ілля Ан-
дрійович Безбородько (1756–1815) 
– український шляхтич, граф, сенатор 
Російської імперії, дійсний таємний 
радник. Пожертвував на заснування 
Ніжинської гімназії вищих наук буди-
нок із садом, а також видав з цією ме-
тою 210 тис. крб., призначених його 
братом О. А. Безбородьком для благо-
дійних справ. Гімназія носила ім’я кня-
зя Безбородька.

27 – народився Микола Микола-
йович Ге (1831–1894) – російський і 
український художник. Жив і працю-
вав на хуторі Іванівський, нині с. Шев-
ченка Бахмацького р-ну. Похований на 
околиці хутора.

У передноворіччя вийшов № 6 за 
2020 рік історико-краєзнавчого жур-
налу «Сіверянський літопис», що вже 
25 років виходить у Чернігові. Беззмін-
ний редактор журналу – відомий черні-
гівський історик, журналіст Сергій Пав-
ленко. Номер можна читати на сайті 
журналу: 

http://www.siver litopis.cn.ua/
arh/2020/siver_06_20.pdf

Ось зміст цього номера по рубри-
ках. 

У глиб віків
Мицик Ю. Відомості про Сіверщину 

в неопублікованих листах гетьмана Іва-
на Самойловича до полковника Іллі Но-
вицького. 

Історія міст і сіл
Шара Л. Наповнення бюджету м. 

Чернігова (1871–1917 рр.).
Церковна старовина
Бугера І. Західноєвропейські гра-

вюри як зразок для настінних розпи-
сів ХІХ ст. чернігівського Троїцького 
собору.

Мовою документів
Листи гетьмана І. Мазепи та до ньо-

го (з польської переклав Олександр Ля-
шев).

Морозова А. Посаг представниці 
козацької старшини Гетьманщини (на 
прикладі Є. В. Комаровської). 

Розвідки 
Шекун В. С. Д. Ніс і Південно-захід-

ний відділ Російського географічного 
товариства.

Батуріна С. Образ поляків і Польщі 
в українських шкільних підручниках.

Діптан І. Іван Лисяк-Рудницький 
про українське націєтворення в євро-
пейському контексті.

Боровик А. Історія створення про-
фесійної освіти у Російській імперії та 
провідних державах світу на сторінках 
«Народной энциклопедии».

Літературознавчі студії
Федорук О. Образ запорожця Кири-

ла Тура і житійна література (із комен-
таря до роману Пантелеймона Куліша 
«Чорна рада»).

Штейнбук Ф. Грайливо-епатажне 
«простопророкування» у майже одно-
йменному уривку Олеся Ульяненка.

Максимчук О. Присвячені Петру 
Могилі різдвяні вірші Лазаря Барано-
вича в парадигмі барокової творчості. 

Дослідницькі нотатки
Гузь Б. Родовід отамана Євгена Ан-

гела.
Студьонова Л. Репресивна діяль-

ність особливих відділів НКВС військо-
вих частин Червоної Армії та військо-
вих трибуналів у період від літа 1941, 
1942 до осені 1943 рр. За матеріала-
ми архівів УСБУ в Чернігівській облас-
ті та Державного архіву Чернігівської 
області.

Рецензії. Огляди. Анотації
Гордієнко Д. Горобець Віктор. Геть-

ман Руїни. Іван Брюховецький та Мо-
сква. (К., Вид. дім. «Києво-Могилянська 
академія», 2017)

Гетьман Брюховецький. Життя у 
славі, владі та ганьбі. (К., Парлам. вид., 
2019).

 Демченко Т. Горох М. Золото – 
державі! Торгсин у радянській Україні, 
1931–1935. (Київ: HREC HRESS, 2020.)

Каранда М. Ну що б, здавалося, сло-
ва… Збірка літературних творів викла-
дачів і студентів Національного універ-
ситету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Шевченка. (Чернігів:, SCRIPTORIUM, 
НУЧК імені Т. Шевченка, 2018).

Чи можна долетіти на «ку-
курузнику» з Чернігова до 
США? Здається, подібне уяви-
ти дуже важко. Адже «роботя-
га» АН-2 має невеличку мак-
симальну швидкість 180 кіло-
метрів на годину, він добре за-
рекомендував себе лише при 
розпилюванні отрутохімікатів, 
добрив на полях, перевезенні 
пасажирів на місцевих авіалі-
ніях. Але... виявляється, у 1992 
році такий безпрецедентний 
міжконтинентальний переліт 
був справді здійснений черні-
гівськими пілотами.

Подробиці про це можна 
було дізнатися на презентації 
в обласній бібліотеці щойно 
виданої книги льотчика Петра 
Невойта. «Крижаний» переліт» 
– захоплююча оповідь про те, 
як він з товаришами через фі-
нансову скруту Чернігівського 
об’єднаного авіазагону нава-
жилися на авантюру з прода-
жем літака за 25 тисяч доларів 
в Америку. Саме зі США надій-
шла така пропозиція. Для того, 
щоб здійснити цю торгову опе-
рацію, треба було перегнати 
туди літак. А це небагато-нема-
ло майже 17 тисяч кілометрів!

Незважаючи на таку зна-
чну відстань, великий ризик за-
гибелі, чернігівські пілоти вирі-
шили спробувати заробити для 
усього колективу авіаторів ці 
на той час дуже великі гроші. 
За них вони мали добудувати 
40-квартирний будинок.

– При цьому також хотілося 
довести собі, що такий переліт 
мені теж під силу, – каже автор, 
який звалив тоді на свої плечі всі 
питання його організації. Торго-
вий центр «Дружба» за рекламу 
на фюзеляжі дав чотири ящики 
горілки, а також макарони, ту-
шонку, вершкового та рослин-
ного масла. Взяли також кілька 
мішків картоплі. В училищі льот-
чиків дістали каністру зі спир-
том. Авіатори дуже розраховува-
ли, що за це «пальне» отримають 
бензин на аеродромах. І справ-
ді – тодішня дефіцитна «валюта» 
виручила їх не раз. Репортер од-
нієї з американських газет зро-
зумів це пояснення пілотів на-
віть буквально: він написав, що 
АН-2 заправляють горілкою.

Екстремали вирішили леті-
ти північними широтами Росії. 
Стартувавши 4 березня з Чер-
нігівського аеропорту, невдо-
взі були в Тулі, а потім у Чебок-
сарах. Далі політ тривав до Кот-
ласу і на Печору, мис Кам’яний.

– Якби ми дотримували-

ся усіх інструкцій, то далі Тули 
б не долетіли, – зазначає П. 
Невойт. – З мису Кам’яний, 
до якого, до речі, долетіли на 
останніх краплинах бензину, 
не могли отримати «добро» від 
інших аеропортів. Не прийма-
ли через негоду Дудинка, Но-
рильськ. Але ми боялися, що 
так можемо просидіти і тиж-
день, і місяць. А тому ризик-
нули злетіти. На жаль, споді-
вання на кращі погодні умо-
ви не справдилися. А залетіли 
так, що назад уже було пізно 
повертатися. Не вистачило б 
бензину. Нам порадили леті-
ти на аеродром місцевих по-
вітряних ліній Караул. Але де 
він? Була ніч. І тут нам пощас-
тило. Наші переговори почув 
пілот вертольота, що пролі-
тав десь поряд. Він і підказав 
нам летіти вгору кілометрів за 
180 і шукати високу кручу над 
Єнісеєм. Однак вночі її не роз-
гледиш. Зрештою виручив на-
чальник порту, який увімкнув 
приводну радіостанцію. Він по-
відомив, що запалив на льодо-
вому аеродромі два вогні. Ми 
їх і помітили. Причому, коли 
сіли, зрозуміли, що бензин 
практично закінчився.

Подібні пригоди трапляли-
ся й далі. На Чокурдасі військо-
ві не давали бензину доти, поки 
чернігівці не виставили своє 
«пальне». З цього аеродрому 
полетіли вночі і мало не роз-
билися: у повітрі зупинився мо-
тор. Його «оживили» лише пе-
ред самою землею! Потім були 
Хатанге, Черський. В останньо-
му за бензин поміняли лижі. 

Зрештою 17 березня, про-
летівши близько 10 тисяч кі-
лометрів, чернігівці опинили-
ся в Бухті Провидіння, на краю 
Землі.

У день, коли надали дозвіл 
летіти на Аляску, негодило. Але 
хлопці з Чернігова, попри це, 
наважилися злетіти. Йшов сніг. 
Почалося обледеніння крил. Та 
через кілька хвилин над Берин-
говою протокою з’явилося ря-
тівне сонце. Невдовзі авіато-
ри долетіли до американського 
містечка Ном на Алясці.

Однак випробування на 
цьому не закінчилися. При пе-
рельоті з Аляски до «великої» 
Америки, між скелями та оке-
аном знову почалося обледе-
ніння. Літак почав падати з ви-
соти 4000 метрів. Усі приго-
тувалися до найстрашнішого. 
Але з ними був Бог. Бо унизу 
біля води подих теплого пові-
тря розтопив крижини. 

7 травня Петро Невойт з то-
варишами прибули до Мьорф-
рісборо, де урочисто вручили 
ключі новому господарю АН-2 
Стіву Савіру. За отримані гроші 
чернігівські авіатори невдовзі 
добудували багатоповерхівку.

Фото автора
18 листопада 2010

На «кукурузнику» – 
до США!

Календар січня-лютого

Новий номер журналу «Сіверянський літопис» 
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Батурин — гетьманська столиця Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

У заповіднику виставковій роботі 
приділяється значна увага. Створено 
постійно діючі експозиції, зокрема, в 
Колегіумі, Борисоглібському соборі, 
Антонієвих печерах. Вони постійно 
оновлюються в основному за раху-
нок реставрованих та подарованих 
чи придбаних картин, ікон.

Разом з тим, майже щомісяця в 
заповіднику відкриваються вистав-
ки, зокрема, відомих українських ху-
дожників та музейних предметів із 
його фондових колекцій.

Внаслідок карантинних обме-
жень у 2020 році довелося кілька ви-
ставок проводити у режимі онлайн. У 
2021 році планується ширше засто-
совувати у діяльності новітні техно-
логії. Зокрема, намічено відкриття 
виставок у режимі онлайн, а також 
створення відеолекцій.

В січні відкрилася виставка гра-
фічних робіт художника Василя Лопа-
ти із збірки заповідника, у лютому – 
буде виставка археології.

* * * 
Про безплатний вхід в музейні 

об’єкти заповідника 
«Чернігів стародавній»

Відповідно наказу Міністерства 
культури та інформаційної політики 
України від 13.11.2020 та статті 8 За-
кону України «Про культуру», в музей-
ні об’єкти Національного архітектур-
но-історичного заповідника «Черні-
гів стародавній» запроваджено без-
платний вхід кожного останнього 
понеділка місяця таким категоріям 
відвідувачів (за пред’явленням до-
кументів, що засвідчують належність 
до відповідної категорії громадян): 
учні та студенти; пенсіонери; діти до-
шкільного віку; діти-сироти.

Також право на безплатне від-
відування території музейних 
об’єктів (експозицій) заповідника, за 
пред’явленням відповідних докумен-
тів, мають:

інваліди І та ІІ групи, інваліди ди-
тинства;

ветерани Великої Вітчизняної війни;
учасники бойових дій;
військовослужбовці строкової 

служби ЗСУ;
учасники ліквідації наслідків ава-

рії на ЧАЕС (І категорія);
члени Національних спілок ху-

дожників, архітекторів та краєзнав-
ців України;

співробітники музеїв України, 
члени ICOMOS та Міжнародної ради 
музеїв (ICOM);

студенти вищих та середніх закла-
дів освіти І—ІV рівня акредитації зі 
спеціальностей архітектури, образот-
ворчого мистецтва, музеєзнавства;

два супроводжувачі для організо-
ваної групи школярів або студентів.

Видання Чернігівського 
історичного музею
Чернігівський історичний музей 

імені В. Тарновського проводить ак-
тивну видавничу діяльність, співп-
рацюючи з різними видавництвами. 
Окрім каталогів музейних колекцій та 
виставок, це публікації архівних до-
кументів, історичні та біографічні на-
риси, путівники, покажчики, листівки. 
Також музей видає науковий часопис 
«Скарбниця української культури».

Музейні видання неодноразово 
ставали переможцями та лауреата-
ми різноманітних фестивалів та кон-
курсів.

З питань придбання видань звер-
татися за телефонами +38(0462) 
676-650, +38(0462) 647-073

Початок Національно-ви-
звольної війни українського на-
роду середини ХVІІ ст. стимулю-
вав не лише революційні зміни 
в політичному, економічному й 
суспільному житті українців, але 
й вплинув на розвиток військо-
вої справи. За досить короткий 
проміжок часу гетьман Богдан 
Хмельницький створив боєздат-
ну армію загальноєвропейсько-
го рівня, а батуринські гетьмани 
Дем`ян Ігнатович, Іван Самойло-
вич та Іван Мазепа модернізу-
вали її, зберігаючи національні 
військові традиції. Військо Запо-
різьке кінця XVII – початку XVIII 
ст. складалося з 10 полків, які, в 
свою чергу, поділялися на сотні. 
Армія мала чисельність близько 
30 тисяч реєстрових та 4 – 5,5 ти-
сяч найманих (сердюків – піших, 
компанійців – кінних) військ. 

Рішення, що стосувалися 
основних напрямів військової 
політики, у тому числі й забезпе-
чення армії, ухвалював гетьман 
за погодженням з генеральним 
обозним. Генеральний та полко-
ві і сотенні обозні відповідали за 
забезпечення армії озброєнням і 
продовольством. 

Впродовж другої половини 
ХVІІ – початку ХVІІІ ст. гетьмани 
Дем’ян Ігнатович, Іван Самойло-

вич та Іван Мазепа приділяють 
неабияку увагу цьому питанню. 
Гетьманами було проведено ряд 
реформ щодо удосконалення сис-
теми забезпечення війська. Так 
ще за Ігнатовича вводились по-
датки з прибутку на «великі під-
приємста» та торгівлю, що йшли 
«на войско». З універсалу того ж 
Ігнатовича від жовтня 1669 р. ді-
знаємося й про дозорців «мли-
нов войскових». Тобто це підтвер-
джує, що діяла система забезпе-
чення війська на основі прибутку 
від роботи млинів, що належали 
державі. В Універсалі Д. Ігнатови-
ча від 28 серпня 1670 р. йдеться 
про податок на військо, що мали 
сплачувати посполиті та міщани 
козацької України. Його обсяг не 
був постійним і залежав від кон-
кретних потреб, врожаю і домов-
леності між місцевою владою та 
гетьманом. 

Кожен полк, як адміністра-
тивна одиниця, мав свої розмі-
ри податку. Так тільки з міщан 
Стародубського полку у рік зби-
рали на військо «тисячей 4 зо-
лотих и талярей девять десят». 
Як бачимо, це була досить со-
лідна сума, знаючи, що добрий 
кінь на той час коштував від 200 
золотих. 

За гетьманування Івана Са-

мойловича система забезпе-
чення війська удосконалюється. 
Якщо за Ігнатовича в докумен-
тах є згадки про військові мли-
ни, то за його наступника дер-
жава переймається розведен-
ням «військової худоби» (баранів 
та корів): «віддати 800 баранів та 
60 кращих яловиць з військової 
худоби» та вирощуванням сіно-
жатей «на полковую артилерию 
сено косится». З універсалу геть-
мана Самойловича від 11 грудня 
1679 р. дізнаємось і про місячний 
розмір платні комонному (найма-
ному) війську: осавул отримував 
20 золотих, обозний 9 золотих, 
хорунжий та писар – 10, сотник 
9, музики по 6, військовий това-
риш – таляр, церулик (санітар) – 
6 золотих. 

В універсалі І. Мазепи від 29 
вересня 1690 р. також йдеться 
про виплати компанійцям: «яко 
комонники коне добре мали и 
порядні риштунки, а пехота муш-
кети». З універсалу від 14 жов-
тня того ж року дізнаємось про 
місячну платню сердюкам на 
«харч» – 2330 золотих. Відомі 
документи, у яких йдеться про 
забезпечення найманого вій-
ська одягом. Так з листа при-
луцького полковника Дмитра 
Горленка цехмістру прилуцько-

го кравецького цеху дізнаємо-
ся, що кравецький цех, до якого 
входили й кушніри (майстри по 
пошиттю виробів зі шкіри), за-
безпечував барвою (одягом) та 
шкіряним спорядженням сер-
дюцькі формування «щорочно 
на войско пехотное без жодной 
нагороди». 

За гетьманства І. Самойлови-
ча на підставі Конотопських ста-
тей 1672 р. Короп та села сотні 
стали ранговими маєтностями 
Генеральної військової артиле-
рії. Такий статус цієї сотні зберіг-
ся упродовж всього періоду геть-
манування його наступника І. Ма-
зепи. 

Монастирі за універсалами 
гетьманів часто мали у власнос-
ті рудні й на військо щорічно «да-
вали железа доброго гнучкого». 
На початку XVIII століття держа-
ва активно стимулює розведення 
коней на потреби війська. 

Історичній науці відомо без-
ліч видатних битв на чолі полко-
водців І. Самойловича та І. Ма-
зепи, які є свідченням не лише 
розвитку високого мистецтва 
ведення бою, а й доказом спроб 
гетьманами його належного за-
безпечення.

Марина ХАРМАК

Впродовж багатьох століть 
світом ширилася і розвивалася 
традиція благодійності і заохо-
чення заможних людей робити 
пожертви коштів, як колись го-
ворили в Україні – для загально-
го добра. У ХІХ ст. в нашій країні 
було модно жертвувати на будів-
ництво шкіл, лікарень, музеїв, 
церков, університетів, будинків 
для бідних. За цими благими 
вчинками залишилися в пам'яті 
народу імена відомих благодійни-
ків – Терещенків, Харитоненків, 
Бродських, Галаганів, Кочубеїв, 
Розумовських, княгині К. О. Ва-
сильчикової та інших. 

Досі лишаються маловідоми-
ми факти благодійницько-про-
світницької діяльності у ХІХ ст. в 
Батурині, про них мало згадують 
і мало розповідають. Хотілося б 
згадати земських лікарів, що ві-
діграли важливу роль у розвитку 
медицини і освіти краю. 

Серед земських лікарів Ба-
туринської медичної дільниці по-
чесне місце займає Василь Ва-
лентинович Шеболдаєв (1852–
1900). У 1876 р. він закінчив 
медичний факультет Київсько-
го університету Святого Воло-
димира, був учасником росій-
сько-турецької війни. З 1879 по 
1885 рік працював земським 
лікарем Конотопського повіту, 

очолював Батуринську медичну 
дільницю, а з 1885 року – стар-
шим (головним) лікарем Черні-
гівської губернської земської 
лікарні. З-поміж його численних 
ініціатив і прогресивних почи-
нань щодо поліпшення медичної 
допомоги виділяється те, що він 
був засновником перших дитя-
чих ясел в Російській імперії. У 
співпраці з місцевими землев-
ласниками, Василь Шеболдаєв 
організував їх в Батурині і слід-
кував за роботою цього закла-
ду «по личному влечению». Також 
він був організатором перших 
профілактичних оглядів дітей в 
земських школах на території 
Батуринської медичної дільни-
ці. Добровільно і безкоштовно 
в Чернігівській «Общині сестер 
милосердя Св. Феодосія», ство-
реній у 1893 р., Шеболдаєв ви-
кладав і вів практичні заняття як 
хірург, а згодом і приймав хворих 
в лікарні общини. 

Земський лікар Микола Фе-
дорович Затворницький на-
родився в Батурині у 1840 
р. У 1869 р. Закінчив Санкт-
Петербурзьку медико-хірургіч-
ну академію. Працював зем-
ським, дільничним та повітовим 
лікарем у Дмитровському пові-
ті Орловської губернії (нині ра-
йонний центр Орловської об-
ласті), під кінець 90-х рр. ХІХ ст. 
– вільно практикуючим лікарем 
у повітовому місті Дмитровськ, 
а згодом – у Санкт-Петербурзі. 
Відвідуючи батьків та сестру Єф-
росинію (була одружена з майо-
ром Розсудовським) у Батурині, 
Микола Федорович бачив, у яких 
умовах навчаються діти: старе 
приміщення школи стало непри-
датним для проведення навчан-
ня. Батуринське земство було 
змушене прийняти рішення роз-
містити школу в приміщенні лі-
карні. «Сусідство у будь-якому 
випадку не підходяще» – висло-
вився завідувач Батуринською 
медичною дільницею лікар Ше-
болдаєв на з'їзді лікарів Черні-

гівської губернії. Через деякий 
час земство найняло для школи 
приватний будинок. 

У квітні 1899 р. Микола За-
творницький у Київського нота-
ріуса Воробйова оформив запо-
віт Конотопському земству на 
кошти в сумі 30 000 крб. на орга-
нізацію та утримання на процен-
тах (1200 двісті руб. на рік) сіль-
ськогосподарського класу при 
Батуринському земському учи-
лищі. 18 (6) жовтня 1900 р. Ми-
кола Федорович помер. Саме в 
цей час громада Батурина висту-
пила з ініціативою про відкриття 
в містечку 2-класного училища 
Міністерства освіти. Конотоп-
ські земські повітові збори 25 
вересня 1907 р. на вшануван-
ня пам’яті лікаря М. Ф. Затвор-
ницького постановили: «Служить 
панахиду за померлим М. Ф. За-
творницьким в приміщенні Бату-
ринського училища, а до його по-
будови – у Воскресенській церк-
ві щорічно в день його смерті». 

Будівництво училища розпо-
чали в 1904 р. Газета «Киевля-
нин» за червень 1907 р. повідо-
мляла: «У Батурині будується бу-
дівля для 2-класного училища 
Міністерства народної освіти. 
До осені воно буде збудоване і в 
кінці року училище має бути від-
крите». При ньому був відкритий 
«практичний сільськогосподар-

ський клас», де викладав учи-
тель з агрономічною освітою. У 
Російській імперії це був без-
прецедентний випадок. У 1908 
р. 2-класне земське училище з 
п'ятирічним навчанням відвіду-
вало 380 учнів. 

Земський лікар Батурин-
ської медичної дільниці, гласний 
земських повітових зборів, іні-
ціатор численних нововведень 
та реорганізації медицини пові-
ту в 1897–1898 рр. Леонід Ми-
трофанович Окерблом (1866 – 
після 1920 р.), займаючись бла-
годійницькою і просвітницькою 
діяльністю, ініціював у 1900 р. 
рішення «жителів хуторів Хали-
монового, Стокозового, Глибо-
кого й інших про побудову при-
міщення школи імені О. С. Пуш-
кіна». Школа будувалася, як ска-
зали б сьогодні, господарським 
способом. Лікар Л. Окерблом до-
бровільно взяв на себе органі-
зацію і завідував будівництвом, 
вкладаючи власні кошти для за-
гального добра та виклопотуючи 
чисельні погодження з Конотоп-
ською управою. На початку трав-
ня 1901 р. хутір зазнав значної 
пожежі, згоріло чимало дворів, у 
тому числі й найбільш заможних 
людей, які брали активну участь 
у будівництві церкви і школи. Бу-
дівництво затягнулось, але шко-
ла на 4 кімнати (передня, класна 
кімната, учительська і кухня) все 
ж таки були відкриті. 

Отже, благодійницька діяль-
ність земських лікарів Батури-
на – це внесок в майбутнє наро-
ду країни, його здоров’я та осві-
ту. Вже більше ста років школи, 
побудовані на кошти меценатів, 
широко відкривають двері для 
школярів

Микола ТЕРЕХ
Малюнки Терещенка О. 

 Автори – науковці 
Національного історико-
культурного заповідника 
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Земські лікарі Батурина – меценати

Шеболдаєв В. В. 

Окерблом Л. М.



№191   21 січня 2021 року№191   21 січня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо1414   Світ історії Чернігівщини

Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого 

чернігівського письменника, журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича 
Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 190.

Бажаючи зазвичай один одному у дні на-
роджень та ювілеїв дожити до ста років, ми 
зичимо передовсім довгих літ життя-буття, 
усвідомлюючи водночас, і не без жалю, що 
столітній рубіж, хоч і реальний для людини, 
але він далеко не для всіх. Від цього гіркого 
усвідомлення нікуди не дітися... І все ж спо-
діваємося, прагнемо... В цьому, власне, од-
вічна спрага людського життя.

Вважають, що довгожителів на душу на-
селення найбільше у гірських народів, чого 
не будемо заперечувати. Проте славила-
ся довгожителями і наша Україна, зокрема 
Чернігівщина. З давніх-давен...

Взірцем довгожительства був, перш 
за все, Петро Іванович Калнишевський – 
останній кошовий Запорізької Січі, якого ім-
ператриця Катерина II запроторила на дові-
чне ув’язнення в Соловецький монастир, де 
він провів чверть століття в тісному темному 
казематі (внаслідок чого осліп), без елемен-
тарних зручностей, навіть не маючи можли-
вості спілкуватися з людьми... Отримавши 
волю, на яку вже й не сподівався, нескоре-
ний отаман запорожців ще зо два роки про-
жив серед монастирської братії і пішов на 
вічний спочинок, маючи від роду 113 літ.

За рік до народження Калнишевського, 
у 1689-му, з великими почестями похова-
ли у Рихлівському монастирі, що Коропщині, 
славного борзенця Петра Михайловича За-
білу. Свого часу тримав він у своїх руках пір-
нач полковника Борзнянського, обирався 
генеральним суддею, потім став генераль-
ним обозним Війська Запорізького, зали-
шивши цю посаду на 105-му році свого жит-
тя. Всього ж він топтав ряст на білому світі 
аж 109 років...

У 1903 році до начальника Одеського 
порту «достукався» низенький дідок – з ви-
гляду років на шістдесят п’ять, у формі боц-
мана з бойовим орденом на кітелі – і по-
просив взяти його сторожем. Яким же було 
здивування генерала, коли боцман показав 
йому документ, що засвідчував: уродженцю 
Чернігівської губернії Олександру Івановичу 
Іванову – 107 років. На військовій службі він 
з 14 років, причому на морській — із 1838-
го... Під час Кримської війни брав участь у 
бою під Синопом, обороняв Севастополь на 
кораблі «Три Святителя», яким командував 
адмірал Нахімов. Упродовж останніх років 
служив боцманом на військовому паропла-
ві «Ангара» у Порт-Артурі. І тільки тепер ста-
рий морський вовк залишив службу флот-
ську і приїхав з Далекого Сходу в рідні місця. 
Але в живих, зрозуміло, нікого з родичів уже 
не залишилося. Не забажав і в Петербурзі 
чекати призначення належної йому пенсії... 

З огляду на солідний вік генерал запро-
понував влаштувати боцмана у богадільню, 
але той не погодився: «Ні, ваше превосходи-
тельство, я бажаю померти на службі, а бо-
гадільня для тих, хто служити не може». Про 
цей випадок я знайшов розповідь у журналі 
«Русский паломник» за 1905 рік.

А ось невеличкий допис із газети «Дес-
нянська правда», надрукований в одному 
із її жовтневих номерів 1958 року. Йдеть-
ся про старовинний самовар унікальної ро-
боти, який передали тоді Чернігівському іс-
торичному музею чернігівці В. І. Середа та 
Ф. Н. Терещенко. Як вони розповіли музей-
ним працівникам, його власником був дід 
Сиволоб – їхній односелець із села Хоро-
бичі Городнянського району. У складі пар-
тизанського загону славнозвісного Дени-
са Давидова він брав участь у Вітчизняній 
війні 1812 року і привіз із бойових походів 
цей самовар, беріг його... ціле століття. По-
мер дід Сиволоб у 1915-му, проживши біль-
ше 125 років...

Підстав сумніватися у розповіді Василя 
Ілліча і Федора Никифоровича, здається, не-

має. Вони були шанованими у місті та облас-
ті людьми, самі прожили майже по дев’ять 
десятиліть. Ще якихось тридцять років тому 
мені доводилося зустрічатися з ними, писа-
ти про них – вони були одними з тих небага-
тьох бійців легендарного Богунського полку 
Миколи Щорса, які на той час залишилися 
живими. У 1915-му обидва були вже підліт-
ками, а відтак могли знати діда Сиволоба, 
хоч і не запам’ятали ні імені, ні по батькові. 
І все ж...

Коли прочитав про хоробицького супер-
довгожителя, рука мимоволі потягнулася до 
томика Олександра Купріна. Є у видатного 
російського письменника оповідання з ін-
тригуючою назвою «Тінь Наполеона», дато-
ване 1928 роком. Воно написане з вуст ко-
лишнього губернатора. Процитуємо кілька 
абзаців:

«Настав 1912 рік, і, отже, на двадцять 
шосте серпня випала столітня річниця слав-
ного Бородінського бою.

Нам, губернаторам, було вже заздале-
гідь відомо, що у вищих сферах вирішили 
святкувати цей великий день на місці бою і 
з найпишнішим торжеством.

Це було ще нічого – навіть велично і па-
тріотично. Але я знав, що там, нагорі, за-
вжди обов’язково перестараються. Так 
воно і сталося.

Якийсь швидкий «державний ум» неспо-
дівано запропонував зібрати на бородін-
ських позиціях якомога більше ветеранів, 
що брали участь у тому вікопомному бою, а 
також прадавніх старожилів, які мали наго-
ду бачити Наполеона.

Цей проект був, у всякому разі, не гір-
шим і не кращим, наприклад, такого про-
екту, як посадити ананасні плантації у Ко-
стромській губернії. Відомо, що папір усе 
стерпить. Адже бородінському ветерану на-
лежало б мати не менше ста двадцяти років. 
Проте у Петербурзі ця вигадка була прийня-
та із жвавою зацікавленістю».

Далі письменник не без іронії розповів, 
як високі царські чиновники «шукали» і «го-
тували» очевидців того, що діялося століт-
тя тому... Отже, створювалася бутафорія за 
зразком відомих потьомкінських сіл, які ні-
бито будували в Україні під час подорожі її 
просторами Катерини II.

Та як би там не було, а століття Бородін-
ського бою відзначили в Росії гучно, а «ро-
дзинкою» урочистостей, звісно, стали... Зна-
йшли і з почестями привезли із Кишинева 
до Москви 122-річного відставного фель-
дфебеля Якима Вінтонюка, уродженця Во-
лині, який воював з військами Наполеона у 
складі 53-го Волинського полку. Привезли 
також сімох очевидців тих подій. Петро Лап-
тєв «розміняв» 118 років... Були там і жите-
лі сусідньої з нами Гомельщини – 115-літ-
ня Євгенія Жерносенко з села Іринівки 
та 112-літній Гордій Громов із Красного – 
вони пам’ятали, як їхніми селами проходили 
французькі війська. Усіх старців довгожите-
лів розцілував імператор Микола II, усі вони 
отримали щедрі подарунки. Про те тоді писа-
ли, здається, усі газети, в тому числі і «Чер-
ниговское слово».

Не будемо розмірковувати, чому не за-
просили на ті торжества хоробицького пар-
тизана Сиволоба, чи справжніх очевидців 
привезли до Москви, – головне, довгожи-
телі були і є на нашій землі всупереч усім 
суспільним і природним потрясінням, усім 
отим революціям і війнам, усіляким хворо-
бам і морам, що хвилями, десятиліття за де-
сятиліттям накочувалися на наших прадідів 
упродовж століть. І коли у 2045 році відзна-
чатиметься століття Перемоги у Великій Ві-
тчизняній, хай не дивуються наші нащадки, 
якщо раптом побачать когось із живих твор-
ців отієї Перемоги.

«Тінь Наполеона» над Хоробичами Олександр Степано-
вич Афанасьєв-Чужбин-
ський здобув освіту у Ні-
жинській гімназії вищих 
наук. Опісля служив в Бєл-
городському улансько-
му полку в Росії. Повер-
нувся в Україну. Тоді-то 
почав писати вірші, про-
зу, літературно-критич-
ні статті, збирати україн-
ський фольклор, звичаї та 
обряди і публікувати їх. У 
1843 році Олександр Сте-
панович познайомився 
з Тарасом Григоровичем 
Шевченком. Згодом він 
напише «Спогади про Т. Г. 
Шевченка», які безцінні 
фактом перебуванням їх 
обох у Чернігові. Прожи-
вали в готелі «Царград». 
Тарас Григорович нама-
лював олівцем портрет 
свого супутника і бал, на 
якому вони побували на 
запрошення губернато-
ра Павла Івановича Гессе 
і губернського предводи-
теля дворянства, відстав-
ного полковника Василя 
Миколайовича Ладомир-
ського. На жаль, ці роботи 
не розшукані. 

«Але зійшлися ми з 
Тарасом Григоровичем 
ближче у 1846 році. – Чи-
таємо в споминах Афана-
сьєва. – Якось несподі-
вано заїхав він до мене 
перед масляною – блі-
дий і з поголеною голо-
вою після недавньої про-
пасниці. Тоді він постійно 
носив чорну оксамитову 
шапочку. Я й не знав, що 
він лежав хворий за кіль-
ка верст у Переяславсько-
му повіті. Під час хвороби 
Шевченко написав багато 
віршів. Цього й останньо-
го разу він заїхав до мене 
в Ісківці з метою запроси-
ти мене супроводжувати 
його по Малоросії: він мав 
намір перемальовувати 
старовинні речі по церк-
вах та монастирях, а для 
мене будь-яке подорожу-
вання стало необхідністю. 
Цього разу ми збиралися 
їхати ненадовго в Черні-
гів, а звідти у Київ». 

Але перед цим вони 
завітали до Ніжина, де не 
нудьгували в товаристві 
«чарівної М. С. К., відомої 
тоді красуні в Малоросії, 
яка дурила всім голови». 
(М. С. К. – Марія Степанів-
на Кржисевич – дружина 
губернського секретаря 
Андрія Юліановича Кржи-
севича. У Ніжині він слу-
жив поліцмейстером. Як 
«милу, добру, жваву Мері» 
знав її ще дівчиною ком-
позитор Михайло Івано-
вич Глинка, коли познайо-
мився з нею в Качанівці.– 
Л. С.)

У цьому місті не було 

особливих справ, і тому 
вони вирішили залиши-
ти Ніжин, щоб «оселитись 
у Чернігові, де сподівали-
ся побачити цікаву старо-
вину. Після балу, в суботу, 
напівсонні виїхали ми з 
Ніжина і дісталися друго-
го дня надвечір до Черні-
гова. Виспавшись у доро-
зі, ми вже не лягали спа-
ти, а, пообідавши, пішли 
у благородне зібрання, 
де ще зранку зійшлися на 
folle journee [свято]. Нам 
дуже цікаво було увійти 
до товариства, де не спо-
дівалися побачити жодної 
знайомої душі, а Тараса 
особливо цікавило: чи не 
причепиться хто-небудь до 
нього через шапочку. Про-
вівши вечір у нових зна-
йомих, Шевченко наступ-
ного дня поїхав у Троїць-
кий монастир до преосвя-
щенного просити дозволу 
змалювати старовинне 
начиння, але швидко по-
вернувся, одержавши до-
звіл приступити з четвер-
га – не пам’ятаю вже, че-
рез яку причину». 

Поки Шевченко спав 
втомлений після балу, 
Афанасьєв вранці нама-
лював сатиричні малюн-
ки, на яких кумедно зо-
бразив панночок та й ще 
вірш склав. Посміялися, а 
тут завітав до них Хтось і 
побачив аркуш на столі. 
Прочитав, образився, ну 
і пішло гуляти по Черніго-
ву. Звісно, з̀ явилося пев-
не коло міського бомон-
ду, налаштованого про-
ти заїзних поетів. Олек-
сандр Степанович згадує: 
«Таким чином, несподіва-
но залишились ми в міс-
ті, у якому через нескром-
ність одного індивідуума 
частина товариства була 
настроєна проти нас, і 
хоч, повторюю, ні у вірші, 
ні в ілюстрації не було ні-
чого образливого, однак 
становище наше не мож-
на було назвати спокій-
ним, якщо взяти до ува-
ги, що в невеличкому міс-
ті все товариство завжди 
збиралося разом. Спер-
шу ми вирішили жити ана-
хоретами, але запрошен-
ня були такі щирі і в дея-
ких домах нас прийма-

ли так гостинно, що ми, 
махнувши рукою, почали 
з’являтися у чернігівсько-
му вищому світі».

У Дворянському зібра-
ні дійсно сталася невелич-
ка пригода. Один з висо-
ких начальників не хотів 
було впустити Шевченка 
на тій підставі, що остан-
ній був в оксамитовій ша-
почці, але цьому педан-
тичному мужеві поясни-
ли, що Тарас Григорович, 
хоч би в якому був вбран-
ні, робив честь своєю при-
сутністю. 

А сам поет про пере-
бування в Чернігові зга-
дав, перебуваючи на за-
сланні. У нотатнику, який 
Шевченко називав «Жур-
нал», 2 липня 1857 року 
зробив наступний запис 
(мовою оригіналу): «Был у 
меня приятель в Малорос-
сии, некто господин Афа-
насьев или Чужбинский. В 
1846 году судьба столкну-
ла нас в «Цареграде», не 
в Оттоманской столице, 
а в единственном трак-
тире в городе Черниго-
ве. Меня судьба заброси-
ла туда по делам службы, 
а его по непреодолимой 
любви к рассеянности 
или, как он выражался, по 
влечению сердца. Я знал 
его, как самого неисто-
вого и неистощимого сти-
хотворца. Мы прожили с 
ним вместе весь великий 
пост. Когда пришлось нам 
платить дань обладателю 
«Цареграда», то у товари-
ща по ремеслу не оказа-
лось наличной дани. И я 
должен был заплатить 23 
рубля серебром которые, 
несмотря на дружеское 
честное слово, и до сих 
пор не получил».

Тоді Тарас Григоро-
вич перебував у скрутно-
му грошовому становищі. 
Двічі у листах до Афана-
сьєва, який перебував у 
Києві, Шевченко просив 
повернути борг, але від-
повіді не одержав. Грошей 
також. З тих пір стосунки 
приятелів зіпсувалися на-
завжди.

Людмила 
СТУДЬОНОВА

Чернігів очима літераторів

Чому зіпсувалися стосунки 
Тараса Григоровича 

з Олександром Степановичем 
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24 січня 1868 р. у присілку Лип-
няки Переяславського повіту Пол-
тавської губернії (тепер: у складі 
Баришівського району Київської 
обл.) у козацькій родині прийшов 
у цей світ Григорій (Грицько) Кова-
ленко, якому долею судилося ста-
ти талановитим письменником і ви-
давцем, істориком та етнографом, 
митцем і громадсько-політичним 
діячем.

Після закінчення Баришівської 
народної та Полтавської фель-
дшерської школи Грицько не лише 
вчителює, але й лікує селян у се-
лах рідного Переяславського пові-
ту. Саме тут починає збирати етно-
графічні матеріали, особлива увага 
– методам народної медицини. Від 
1890 р. Григорій вже працює фель-
дшером при клініці Московського 
університету та відвідує лекції як 
вільний слухач. 

Талановитого юнака помічає 
Борис Грінченко, відомий письмен-
ник та громадський діяч, який і вла-
штовує Григорія до Чернігівської 
земської управи. Так Коваленко по-
трапляє до літературного і громад-
ського чернігівського кола, в яко-
му того часу перебували унікальні 
особистості: Микола Вороний, Лео-
нід Глібов, Михайло Коцюбинський, 
Володимир Самійленко…

Саме в Чернігові упродовж 
1890-х рр. Григорій Коваленко ма-
лює справжню галерею портре-
тів українських письменників: Єв-
гена Гребінки, Григорія Квітки-
Основ’яненка, Івана Котлярев-
ського, Пантелеймона Куліша, 
Тараса Шевченка; пише свої вірші, 
поему, оповідання, наукові розвід-
ки; спільно з Борисом Грінченком, 
Володимиром Самійленком та Ми-
хайлом Коцюбинським започатко-
вує видання літературного альма-
наху «Хвиля за хвилею»…

Як довідуємось з листа Михай-
ла Коцюбинського до Панаса Мир-
ного, задум чернігівських письмен-
ників полягав у тому, щоб «видати 
альманах, який складався б з тво-
рів, почасти друкованих за кор-
доном, почасти нових, ще не дру-
кованих кращих письменників». 
Саме так і сталося: у новому видан-
ні побачили світ твори Агатангела 
Кримського, Осипа Маковея, Івана 
Франка, Дніпрової Чайки …

У 1905 р. Григорій вже в Полта-
ві, де разом з Миколою Дмитрієвим 
та Панасом Мирним долучається 
до створення осередку «Просвіти». 
Працює співредактором місцевого 
часопису «Рідний край», а від 1909 
р. до липня 1917 р. – помічником 
секретаря (незабаром – секрета-
рем) Полтавської міської управи, 
стає активним дописувачем таких 
поважних наукових видань як «Ки-
евская старина», «Літературно-на-
уковий вісник», «Труди Полтавської 
вченої архівної комісії», у 1913-

1914 рр. започатковує видання 
власного журналу «Вісник життя і 
знання»…

Наслідки не забарилися: не-
гласний нагляд поліції. Ось промо-
висті рядки зі звітів жандармських 
агентів: «Коваленко має тісні кон-
такти з Києвом – з Чикаленком, зі 
Львовом – з професором Грушев-
ським, з Парижем – з емігрантами 
Винниченком та Жуком. У Полтаві 
контактує з місцевими українцями: 
Сіяльським, Павлом та Юрієм Пан-
ченками, Дробишем, Данковським, 
Данченком, Хоменком, Віктором 
Андрієвським та Мамаєнком».

У квітні 1917 р. Григорія Кова-
ленка обирають головою Полтав-
ського міського товариства «Про-
світа». У революційний та пострево-
люційний час на посаді інструктора 
позашкільної освіти Полтавсько-
го повіту він стає по-справжньому 
«народним лектором»: ще 1929 р. 
побачило світ третє видання під-
ручника «Анатомія і фізіологія лю-
дини», «Оповідання з української іс-
торії» витримують 5 видань, «Укра-
їнська історія» – 6. 

Ще більше лишається у рукопи-
сах: роман «Дажбожі діти» (1919 р.), 
драма «Велика спадщина» (1920 р.), 
повість «Над Десною» (1936 р.), іс-
торичний роман «Юрко Соколенко» 
(1937 р.).

Коваленко писав напрочуд до-
ступною, зрозумілою мовою, в якій 
уважні читачі виразно відчували 
стиль Михайла Грушевського. Вже 
незабаром, у 1937 р. це «зазнача-
ли» також і слідчі НКВС… 

У 1920-1930-х рр. Григорій Ко-
валенко – викладач біології Пол-
тавської фельдшерсько-акушер-
ської школи (певний час її дирек-
тор), член Полтавського наукового 
товариства при ВУАН (як історик та 
етнограф). 

У 1937 р. заарештовано май-
же всіх членів Товариства. Звину-
вачення, висунуте 69-річному Ко-
валенку, доволі стандартне: по-
ширення націоналістичної літе-
ратури серед молоді, підготовка 
антирадянських виступів, організа-
ція контрреволюційної групи в Пол-
тавському педінституті…

Декілька красномовних ряд-
ків зі слідчо-кримінальної справи: 
«Коваленко – український історик 
та письменник, у своїй викладаць-
кій і літературній діяльності (історія 
України) постійно протягував наці-
оналізм. Деякі його роботи забо-
ронені для користування. При зу-
стрічах він неодноразово наголо-
шував, що радянська влада знищує 
українського селянина, що більшо-
вики проводять великоросійську 
політику…» 

Згідно з постановою Особливої 
трійки УНКВС Полтавської обл. від 
4-5 грудня 1937 р. Г. О .Коваленка 
засуджено до розстрілу. Вирок ви-
конано 15 грудня 1937 р.

Досі невідомим лишається міс-
це поховання видатного українця. 
Але ім’я Григорія Коваленка живе в 
його творах: підручниках і наукових 
розвідках, оповіданнях і романах, 
малюнках і картинах. Малярська 
спадщина митця чекає на своїх ша-
нувальників у музеях: Чернігівсько-
му літературно-меморіальному ім. 
Михайла Коцюбинського та Пол-
тавському художньому, Інституті лі-
тератури НАН України.

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки для юнацтва

Еріх Марія Ремарк 
(22.06.1898, Оснабрюк, Німеч-
чина – 25.09. 1970, Локарно, 
Швейцарія) – один з найвидат-
ніших німецьких і  загалом єв-
ропейських  письменників XX 
століття. Автор  відомих романів 
«На західному фронті без змін» 
(1929), «Три товариші» (1936), 
«Тріумфальна арка» (1945), «Час 
жити й час помирати» (1954), 
«Чорний обеліск» (1956). Пись-
менник був надзвичайно попу-
лярним у повоєнні десятиліття. 
Нині відбувся ренесанс, віднов-
лення інтересу до творів Ремар-
ка, і до його відомих романів, і до 
виданих пізніше «Ніч в Лісабоні» 
(1962), «Тіні в раю» (посмертне 
видання,  1971).

«Три товариші». Роман нале-

жить до «Золотого фонду світової 
літератури ХХ століття». Він ви-
тримав кілька екранізацій, пер-
шу було здійснено в США у 1938 
році за участю самого автора й 
американського письменника 
Френсіса Скотта Фіцджеральда.

До роботи над романом Ре-
марк приступив у 1932-му році. 
Через чотири роки твір побачив 
світ у данському видавництві 
«Gyldendal». Книжку про дружбу 
трьох фронтових друзів вперше 
переклали українською у 1959 
році. 

Роман вважається класикою 
німецької та світової літератури.

Разом творами Ремарка 
«На Західному фронті без змін» 
(1929) та «Повернення» (1931), 
входить до його трилогії романів 
про трагедію «втраченого поко-
ління», покоління молодих людей, 
які стали жертвами безглуздої 
Першої світової війни.

Дія відбувається в Берлі-
ні  з березня 1928 по березень 
1929 року. Троє колишніх вояків,  
фронтових товаришів – Роберт 
Локамп (Роббі), Отто Кестер і Ґот-
фрід Ленц – мають в місті неве-
лику авторемонтну майстерню.

Розповідь у «Трьох товари-
шах» ведеться від імені трид-
цятирічного механіка та піаніс-
та Роберта Локампа. З ним же 
пов'язана любовна лінія рома-
ну. Зі своєю коханою –  дівчи-
ною з  аристократичної, але 
збіднілої родини, важко хво-
рою Патрицією Хольман – Ро-
берт знайомиться в день свого 
народження, на дорозі. У рома-
ні зображений розвиток їхньої 
любові на тлі економічної, по-
літичної кризи в міжвоєнній Ні-
меччині.

Роман продовжує тематику 
«втраченого покоління». Люди, 
що пройшли через страх війни, 
не можуть піти від примар мину-
лого. Військові спогади постій-
но мучать головного героя. Голо-
дне дитинство стало причиною 
хвороби його коханої. Але саме 
військове братерство згуртува-
ло трьох товаришів. І вони готові 
на все заради дружби. Незважа-
ючи на трагічність,  якою  просо-
чений роман,  на трагедію кохан-
ня головного героя – смерть ко-
ханої Пат від туберкульозу, книга  
говорить  про  велике прагнення 
до життя.

Не можна бутим надто молодою. Можна бути 
лише надто старою.

Хто самотній, той не буде залишений.

Для кохання потрібна певна наївність. 

Народитися дурнем не соромно. Соромно по-
мерти дурнем. 

Як впізнають справжнього джентльмена? Він 
веде себе пристойно, і  коли нап`ється. 

Меланхоліком стаєш, коли розмірковуєш про 
життя. А циніком, коли бачиш, що з ним робить 
більшість людей. 

Мужності не буває без страху. 

Всяке кохання хоче бути вічним. У цьому й по-
лягає його вічна мука.

Минуле ви ненавидите, сьогодення зневажає-
те, майбутнє вам байдуже. Навряд  чи це до до-
бра. 

З жінкою неможливо  сваритися. В кращому 
разі можна сердитися на неї. 

Треба все врівноважувати: ось у чому секрет 
життя. 

Ми надто багато знаємо і надто мало вміємо, 
бо знаємо надто багато. 

Завжди  все надто пізно. Так уже є в житті. 

Чим довше живеш, тим більше псуються не-
рви. 

Мужчина не може жити для кохання. Але жити 
для іншої людини може. 

Важко знайти слова, коли дійсно є що сказати. 

Коли є мета, життя стає міщанським. Обмеже-
ним. 

З собакою не будеш самотнім. 

Жінка не повинна говорити чоловікові, що ко-
хає його. Про це нехай говорять її сяючі щасливі 
очі. 

Чим більше люди знають одне одного, тим 
більше між ними непорозумінь. 

Ще нічого не втрачено. Людину втрачаєш лише 
тоді, коли вона помирає.

Для ображеного почуття правда завжди груба 
і майже нестерпна. 

Можна дорікати собі за все, що робиш, або не 
дорікати ні за що.

Поки людина не здається, вона сильніша сво-
єї долі.

Ніщо – це дзеркало, у якому відбивається світ.

Світ не божевільний, лише люди.

Життя так погано влаштоване, що воно не 
може на цьому завершитися. 

Багатьом людям повага до їх горя важливіша 
від самого горя. 

У людей ще зостається багато важливих дріб-
ниць, які приковують їх до життя, захищають від 
нього. А от самотність – справжня самотність, без 
всяких ілюзій – настає перед божевіллям або са-
могубством.

Мені не хотілося думати про неї так багато. 
Мені хотілося, щоб вона була для мене неочіку-
ваним подарунком, щастям. Яке прийшло і знову 
піде..

Закінчені жінки швидко надокучують. Доско-
налі  теж, а «фрагменти» – ніколи.

Тоді ми обоє не мали нікого, і навіть ті нечасті  
часточки тепла, які ми  давали одне одному, були 
для кожного значними. 

Між нами ніколи не було більше того, що прино-
сить випадок. Але, можливо, якраз це і прив’язує і 
зобов’язує людей сильніше, ніж багато іншого. 

Любов зароджується в людині, але ніколи не 
закінчується в ній.  І навіть якщо є все: і людина, і 
любов, і щастя, і життя, – то за якимось страшним 
законом  цього завжди мало, і чим більшим все це 
здається, тим менше воно насправді. 

Володіння чимось саме по собі уже втрата. Ні-
коли нічого не можна втримати, ніколи!

Забуття – ось таємниця вічної молодості. Ми 
старіємо тільки через пам'ять. Ми надто мало за-
буваємо. 

Ти й без цього знаєш надто багато, щоб бути 
по-справжньому щасливим.    

Лише дурень перемагає в житті, розумник ба-
чить забагато перешкод і втрачає певність, доки 
встигне щось розпочати.

Усі ми живемо з ілюзій та боргів… Ілюзії від 
минулого, а борги – у рахунок майбутнього.

Щастя – найбільш невизначена і дорога річ на 
світі.

Людське життя тягнеться дуже довго для одні-
єї любові.

Краще вже померти, коли хочеться жити, ніж 
дожити до того, що хочеться померти.

Якщо хочеться жити, це значить, що є щось, що 
ти любиш.

Еріх Марія Ремарк: «Три товариші», 
роман великої дружби й кохання

«Має тісні контакти з Києвом, 
Львовом, Парижем…»

Григорій Коваленко: доля і творчість

Цитати з роману
Говорить автор і його герої
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У світі цікавого

Щоб швидше і якісніше заварити чай, поставте 
чайничок із заваркою у каструлю з кип`ятком. 

Щоб хліб довше не черствів і не пліснявів, по-
кладіть його у целофановому пакеті на верхню полицю 
холодильника. 

Металеву кришку, що пригвинчена на скля-
ну банку, інколи доволі важко відкрутити. Зануріть 
кришку на кілька секунд у гарячу воду і вона легко 
зніметься. 

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Несправедли-
вість – це те, що заважає 
мені жити на свій розсуд. 
Семюел Батлер.

 Життя серйозне за-
вжди, але жити завжди 
серйозно – не можна. 
Гілберт Кіт Честертон.

 Ми живемо, тому 
що Надія звертається до 
Пам'яті, і обидві нам бре-
шуть. Джордж Гордон 
Байрон.

 Все приходить у свій 
час для тих, хто вміє чека-
ти. Оноре де Бальзак.

 А ви, друзі, говори-
те, що про смаки не спе-
речаються? Але все життя 
і є суперечка про смаки! 
Фрідріх Ніцше.

Було колись...
Наполеон вражав усіх 

придворних своїми дива-
цтвами. Славетний полко-
водець, що в походах жив 
не краще за своїх солда-
тів, ділив разом з ними і 
холод, і спеку, і негоду, й 
інші випробування, у сво-
єму палаці ставав зовсім 
іншим. Страшенно боявся 
протягів і полюбляв тепло 
настільки, що наказував 
палити пічку у себе в кім-
наті навіть у липні.

Коли Наполеон Бона-
парт приймав парад в Тю-
їльрі, у нього ненароком 
злетів капелюх. Молодий 
бравий солдат підняв ка-
пелюх багнетом з землі і 
простяг Наполеонові.

– Дякую вам, капітане! 
- сказав Наполеон.

– Якого полку? – 
швидко запитав солдат.

Наполеонові сподоба-
лось запитання, й він, по-
сміхнувшись, зарахував 
солдата капітаном гвардії.

Куточок 
гумору

Не стримуйте емоцій: 
обнімайте людей, за яки-
ми скучили, цілуйте, ко-
трих любите, бийте, які 
вас нервують.

☺ ☺ ☺
На дні народження 

іменинник потрібен лише 
на перші чотири-п`ять ча-
рок. 

☺ ☺ ☺
– Я дуже люблю ман-

друвати. Регулярно відвід-
ую кухню – столицю квар-
тири. 

☺ ☺ ☺
– Шукаю мужчину 

зростом 190 сантиметрів 
і вище. Інтим не пропону-
вати: мені лише поклеїти 
шпалери.

☺ ☺ ☺
– Не люблю гостей: 

прибирай бруд і безлад, 
перемий стільки посуду. 
І це – ще до того, як гості 
прийшли.

Корисні порадиКорисні поради

 Рекордні за величиною градини вагою більше 1 
кілограма випали 14 квітня 1986 року в Гопалганджі, 
Бангладеш, вони стали причиною смерті 92 людей.

 У Коффівіллі, штат Канзас (США), 3 вересня 
1970 випали градини вагою по 750 грамів. Вони дося-
гали 19 сантиметрів у діаметрі.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

Неправильно Правильно
По запрошенню На запрошення

По імені і по батькові На ім`я і по батькові

По ініціативі студентів За ініціативою студентів

По його словах За його словами

Покласти кінець Покласти край

По крайній мірі Принаймні, щонайменше

В Австралії рибалки 
врятували голого грабіжника, 
що кілька днів ховався від крокодилів на деревах 

Коли рибалки розставляли снасті на морських крабів 
недалеко від Іст-Пойнта, на півночі Австралії, вони почули 
крик про допомогу з мангрового лісу. Підпливли і побачи-
ли голого чоловіка, котрий чіпляється за гілки дерева, щоб 
не впасти у воду, де внизу плавали крокодили. Чоловік був 
весь покусаний комахами, він провів в лісі кілька днів.

Рибалки врятували чоловіка і доставили в найближчу 
лікарню. Там і з'ясували справжню причину перебування 
його в лісі.

Виявилося, що того раніше заарештували за пограбу-
вання, а за кілька днів до того, як його знайшли в лісі ри-
балки, він зламав електронний браслет і втік. Але кроко-
дили не дозволили втікачеві врятуватися. Поліція в лікарні 
знову одягла на нього наручники.

Крадії випадково 
викликали поліцію із 
вкраденого телефону

У Великій Британії заарешту-
вали двох грабіжників після того, 
як вони випадково викликали по-
ліцію з вкраденого ними телефону.

Офіцер у місті Стаффордшир 
(центральна Англія) розповів, що 
хтось із пари помилково сів на те-
лефон і набрав номер 999 – екс-
трений номер Великої Британії, 
дозволивши поліцейським почути 
їхню розмову про злочин. Патрулі 
вирахували, звідки набрано дзві-
нок, приїхали й заарештувати зло-
діїв.

Українська традиційна 
кухня складається з простих 
у приготуванні сільських 
страв, основою яких є злако-
ві та овочі – картопля, капус-
та, буряк, а такожд гриби.

Меню українців у зна-
чній мірі складалося з хлібних 
страв і борошняних виробів. 
Це і традиційні вареники, га-
лушки, гречаники. Борошня-
ні страви подавали з рибою, 
ягодами, молоком, маслом, 
рідше – м’ясом. У щоденно-
му побуті м’ясо використо-
вували переважно у вигляді 
сала і смальцю, а ковбаси та 
інші м’ясні продукти можна 
було побачити на столі лише 
на свята.

Ось традиційні україн-
ські страви, які все рідше 
стали з’являтися на наших 
столах.

Саламаха, або соломаха. 
Це різновид каші. Її основний 
компонент – гречане борош-
но (зрідка пшеничне або жит-
нє), з якого готували рідке тіс-
то, вливали його в підсолений 
окріп і заварювали, розмішу-
ючи. Коли саламаха була го-
това, до неї додавали масло, 
заправляли все смальцем з 
часником. Саламаха була од-
ною з найпоширеніших страв 
у козацьких походах.

Зубці. Ця страва схожа 
на кутю. Її основними інгре-
дієнтами були очищені зерна 
ячменю, товчене і просіяне 
конопляне насіння. Зубці на 
смак були трохи солодкувати-
ми, тому їх дуже любили діти. 
З раціону українців зубці зни-
кли в кінці XIX століття.

Крупник. Готували його 
на простій воді, люди багатші 
– на м’ясному бульйоні. У хід 
йшли всі відомі нашим пред-
кам крупи – гречана, перло-
ва, кукурудзяна, пшенична. 
За консистенцією ця страва 
нагадувало рідке пюре. За-
правка для страви була тра-
диційною – смажене сало з 
цибулею і морквою. У крупник 
могли додати і дрібно наріза-
ну картоплю, зелень – кріп 
або петрушку.

Кваша. За консистенцією 
ця ситна страва схожа на ки-
сіль. Готувалася  з борошна – 
гречаного або житнього. Його 
заливали окропом і давали 
настоятися цілу ніч. Вранці це 
тісто варили в горщику до го-

товності. Влітку до кваші до-
давали сезонні ягоди, а в хо-
лодну пору року – сушені або 
товчені сухофрукти.

Тетеря, або Рябко. Це 
проста і невигадлива, але ка-
лорійна каша. Готувалася з 
пшона з додаванням розве-
деного гречаного борошна. 
Готову тетерю заправляли за-
смаженою цибулею або тіль-
ки маслом. У кращі дні тете-
рю готували на м’ясному або 
рибному бульйоні.

Книші. Готували з житньо-
го борошна, іноді пшенично-
го. Вони мали вигляд коржів, 
начинених смаженим салом і 
цибулею. Готували цю страву 
переважно на свята, які ви-
падали в піст (Святий вечір, 
Благовіщення), на поминки, 
проводи. У західних облас-
тях України книшем називали 
пиріг з начинкою з гречаної 
каші і вареної картоплі.

Душенина. Це старовин-
на українська страва, приго-
товане з м’яса свійської ху-
доби, птиці або їх поєднання, 
овочів, прянощів. Всі ці ін-
гредієнти, порізані середні-
ми шматочками, укладалися 
в горщик, тушкувалися до го-
товності, подавалися з варе-
ною картоплею або кашею. 
М’ясо перед закладкою ще 
й обвалювали в борошні. Ця 
страва була традиційною для 
весіль та інших урочистостей.

Холодник. Дуже схожий 
на окрошку. Готується на ква-
сі або холодному буряковому 
відварі. У деяких областях за 
основу беруть кисле молоко. 
У нього додають овочі за ба-
жанням. Найчастіше це сві-
жий огірок, зелена цибуля, 
також можна використовува-
ти варене яйце. Холодник від-
мінно підходить для спекотної 
пори року.

Шпундра. По суті це 
м’ясо, тушковане з буряком в 
буряковому квасі. Для шпун-
дри ідеально підходить свини-
на, а саме – ребра. Їх потріб-
но попередньо обсмажити у 
борошні до золотистої ско-
ринки. Буряк, реберця і сма-
жену цибулю закладають в 
каструлю, заливають буряко-
вим оцетом і тушкують до го-
товності.

Шуліки. Традиційна укра-
їнська страва, яку готували 
на свято Маковея. Це чудо-

вий десерт: смачний і корис-
ний. По суті шулики – це кор-
жі з глазур’ю, меду і маку. Тіс-
то готували з пшеничного бо-
рошна, додавали в нього яйця 
і мак.

Варенуха. Цей відомий 
напій міг бути як безалко-
гольним, так і алкогольним. В 
останньому випадку це була 
горілка на сухофруктах з до-
даванням меду. Варенуху на-
стоювали на різних травах – 
м’яті, чебрецю, додавали в 
неї сушені груші і сливи, за-
морські спеції – гвоздику і 
корицю.

Буцики. Для цієї страви 
потрібно замісити тісто з пше-
ничного борошна, молока і 
яєць. З нього вирізати ква-
дратики, два протилежних 
кінці яких з’єднати, зварити 
їх у воді. Потім підрум’янити 
буцики на соняшниковій олії 
або вершковому маслі. Пода-
ють їх з медом, сметаною або 
піджаркою з цибулі.

Товченики. Це рибні кот-
летки, заправлені смаженою 
цибулею. Єдина відмінність 
від традиційних котлет – тов-
ченики відварюють у підсоле-
ній воді, потім поливають за-
смажкою з цибулі. У тісто для 
котлет, крім рибного фаршу, 
додають борошно і масло.

Таратута. Для цієї страви 
слід відварити буряк, наріза-
ти його досить великими шма-
точками. Буряковий відвар не 
виливати. До буряків потріб-
но додати нарізаний солоний 
огірок і цибулю. Все це по-
трібно залити заправкою з 
рівних частин бурякового від-
вару, соняшникової олії і огір-
кового розсолу. Цей суп слід 
поставити в холодильник, по-
давати – наступного дня.

Вергуни. Це просте пе-
чиво, яке готували з прісно-
го тіста на яйці і сироватці 
або маслянці. Тісто для вер-
гунів готували тонким кор-
жем, різали на прямокутники 
або ромби, в яких робили вну-
трішній надріз. Потім вивер-
тали усередину надрізу раз чи 
два і смажили в киплячій олії 
до золотистого кольору.

Вергуни готували дівчата 
на вечорниці, хазяйки для ко-
лядників, баби-повитухи для 
онуків.

Сайт ВСВІТІ.

Смачні українські страви, які чомусь 
майже зникли з нашого столу


