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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!

Так, звичайно. другий Майдан, тоб-
то Революція гідності, переміг, оскіль-
ки змістив антинародний режим регі-
оналів, проти якого постав. Але чи пе-
ремогли ідеї, ідеали, гасла Майдану? 
Про це варто подумати сьогодні, в сум-
ну 7-му річницю кривавого фіналу ре-
волюції. 

Згадаймо: саме цього дня, 18 лю-
того 2014 року, почалося, а потім про-
довжилося 20 лютого масове вбив-
ство людей – учасників протестів, по-
встанців, майданівців. За ці два кри-
ваві дні в центрі європейської столиці, 
вперше в нашій новітній історії, було 
вбито понад 100 людей, як їх потім на-
звали – Небесну сотню. Загинуло та-
кож немало силовиків, які захищали ту 
владу. Скільки точно загалом – досте-
менно не відомо досі, і ось вже один 
підсумок семирічної епопеї так звано-
го «розслідування» злочинів на Майда-
ні, проти Майдану. Яке, за великим ра-
хунком, не завершилося, як належить.

Після Майдану, а дехто вживає і 
терміни «через Майдан», «внаслідок 
Майдану», в нашій історії незалежнос-
ті ВПЕРШЕ стався ряд трагічних подій. 
Вперше – війна в країні, вперше – 
втрачено території, Крим, частину Дон-
басу, вперше – зміна влади відбулася 
насильницьким шляхом. Щодо остан-
нього, то можна довго говорити про 
«право народу на повстання проти ан-
тинародної влади», а поки що конста-
туймо – чомусь не вдавалося, не вда-
лося змінити таку владу без кровопро-
лиття. Чому – ще одне запитання, по-
ставлене нам Майданом. 

Наївно переноситися в минуле і за-
питувати самого себе: якби знав про 
ці майбутні трагедії, чи вийшов би на 
Майдан? «Якби» – одне з найгірших 
слів у словнику, суспільному, особливо 
політичному лексиконі. Знов таки, ліп-
ше подумати, як дійшло до такого? 

Загальна відповідь начебто ж є: це 

наслідок нерозвиненості нашого гро-
мадянського суспільства, з його кари-
катурним політикумом – з понад 350-
ма так званими «політичними партія-
ми», таким же немічним громадським 
сектором. Чи змінилось щось тут за ці 
7 років? Чи перемогли тут ідеї Майда-
ну щодо нормального громадянського 
суспільства?

Подібне і щодо ідей міцної держав-
ності, ідей соціальної справедливос-
ті. Адже це чи не головне, що вивело 
людей на революцію, – утвердження 
саме такого суспільства. Однак, важ-
ко говорити про якусь справедливість, 
гідність, після Революції гідності, при 
такій корупції. До цього примикає й 
те ж не розслідування злочинів проти 
Майдану. 

Цікаве явище, після того, як поза-
торішні вибори вкотре розділили наше 
суспільство. Є ті, що програли, опини-
лися в значній меншості, тобто при-
хильники попередньої влади, яка при-

йшла з Майдану, на його гаслах, яка ке-
рувала понад 5 років. Є ті, що начебто 
виграли, голосуючи за нову владу, якій 
уже понад півтора року. Але ОБИДВІ 
сторони зараз скажуть, що ідеї, ідеа-
ли, гасла Майдану на сьогодні не пере-
могли. Перші скажуть, що вони «було, 
перемогли» в ті 5 з лишком попередніх 
років, але зараз відбувається реванш, 
відхід від Майдану. Другі, прихильники 
нинішньої влади, натомість скажуть, 
що саме попередня, пост майданна 
влада не просто відійшла від цих ідей, 
а скомпрометувала їх, чим і спричини-
ла прихід нової влади. 

…Все це – не просто якісь теорети-
зування, це наше болюче сьогодення. 
Як бути далі? Що робити, аби ідеї Май-
дану нарешті стали реаліями? Про це 
варто думати постійно, особливо поду-
мати саме в ці дні, річницю пам`яті лю-
дей, що загинули на Майдані. 

Петро АНТОНЕНКО 

Від Майдану взимку 2014 року 
до Європейського суду з прав лю-
дини: саме так виглядає пошук 
правосуддя для учасників подій 
2014 року.

21 січня 2021 року ЄСПЛ ви-
ніс рішення щодо 39 позивачів у 
п'яти справах проти України і ви-
знав, що держава під час подій Ре-
волюції Гідності, а також подаль-
шою бездіяльністю порушила низ-
ку фундаментальних прав людини.

Це не кінець шляху, а у певно-
му сенсі лише його початок. Це не 
магічний список відповідей на всі 
запитання, які турбують суспіль-
ство. Однак це вагомий крок у ре-
конструкції сторінки історії Украї-
ни, що розпочалась восени 2013 
року і триває досі.

Що ж постановив Європей-
ський суд з прав людини, чому це 
так важливо – і для держави, і для 
громадянського суспільства – і 
найголовніше: що робити далі? 

Від Києва 
до Страсбурга: 
ключові факти

Рішення ЄСПЛ стосуються по-
дій Революції Гідності, коли поса-
довці режиму Януковича викорис-
тали державні сили і недержавні 
групи, підконтрольні поліції (їх на-
рекли «тітушками», і цю риторику 
перейняв і сам Суд) проти учасни-
ків мирних протестів.

Скоєні порушення прав люди-
ни стали об'єктом розслідувань, 
розпочатих українською вла-
дою проти високопосадовців та 
службовців силових структур. Як 
з'ясуємо пізніше, зусилля були не-
достатніми.

Це лише короткий і узагаль-
нений нарис, який постійно допо-
внюють деталями тисячі свідків, 
що особисто переживали хід укра-
їнської історії з листопада 2013.

Деякі з них, зіткнувшись зі 

складнощами у пошуку правосуд-
дя на національному рівні, зверну-
лись до Європейського суду з прав 
людини. Таких наразі 39 осіб, біль-
шість яких громадяни України, і 
один громадянин Вірменії.

Одразу варто зазначити, що ці 
рішення ЄСПЛ не ознаменували 
кінець епохи розгляду українських 
справ міжнародними судами. Це 
лише невелика частина судових 
рішень, які очікуються щодо подій 
в Україні.

Майбутні рішення самого 
ЄСПЛ стосуватимуться претензій 
України до Росії у зв'язку з дотри-
манням прав людини під час подій 
на Донбасі та у Криму, а інші суди 
вирішуватимуть питання індивіду-
альної кримінальної відповідаль-
ності (Міжнародний кримінальний 
суд) та відповідальності Росії за 
недотримання міжнародно-право-
вих зобов'язань (Міжнародний суд 
ООН).

П'ять справ, про які йдеться у 
вчорашньому рішенні ЄСПЛ, сто-
сувались не лише загального кон-
тексту подій на Майдані, а й уні-
кальних історій конкретних пози-
вачів, що стали жертвами пору-
шень прав людини. Які це історії?

Шморгунов та інші проти 
України: між 30 листопада 2014 та 
18 лютим 2014 року у Києві полі-
ція використовувала фізичну силу, 
гумові кулі та сльозогінний газ 
проти протестувальників.

Деяких із них затримали у 
зв'язку із участю в протестах. Кіль-
ка заявників стверджували, що їх 
били годинами, навіть до втрати 
свідомості. Хоч кримінальне роз-
слідування щодо цих порушень 
було розпочате, воно триває досі, і 
лише один судовий вирок було ви-
несено.

У рамках внутрішніх розсліду-
вань МВС визнало, що викорис-
тання сили було надмірним, од-

нак, не змогло встановити відпо-
відальних осіб.

Луценко і Вербицький проти 
України: активістів Ігоря Луценка 
та Юрія Вербицького викрали з лі-
карні та піддали жорстокому по-
водженню, залишивши потім на 
морозі.

Ігорю Луценку вдалося дійти 
до автодороги і вижити, а тіло 
Юрія Вербицького згодом зна-
йшли у лісосмузі. Усі ці діяння, як 
стверджувалось, були скоєні «ті-
тушками». Підозрювані були вста-
новлені, частина доказів зібрана, 
розслідування розпочате, однак, 
досі триває.

Кадура і Смалій проти Укра-
їни: активіста Автомайдану Во-
лодимира Кадуру побили люди, 
одягнені в цивільний одяг, а потім 
і у відділку міліції, куди він був до-
ставлений. Він був затриманий 
у зв'язку з участю у протес-
тах.

Права людини у вирі Революції Гідності. Не загубились

Сім років перемоги (?) Майдану

Злочини проти Майдану
Європейський суд покарав Українську державу за 

злочини проти учасників Майдану і неналежне їх роз-
слідування.

Мабуть, декого з громадян покоробить таке формулюван-
ня, що покарана судом Українська держава. Але саме таким і 
є юридичне формулювання справ у Європейському суді з прав 
людини, саме такими значилися позови громадян України, по-
дані в цей суд: громадянин такий-то – «проти України». 

І міжнародний суд не дивиться на те, яка саме влада була на 
момент злочинів і їх розслідувань в такій-то країні. Це внутріш-
ня справа самої держави, обрання тої чи іншої влади – це по-
вноваження самих громадян цієї держави.

Тому саме наша Українська держава, нехай і в особі тодіш-
ньої влади регіоналів, визнана Європейським судом винною у 
злочинах проти учасників Майдану, Революції гідності. А дер-
жава, в особі пост майданної влади, визнана винною в нена-
лежному розслідуванні цих злочинів. Звернімо увагу: у вердик-
ті суду йдеться якраз про те, що ті справи досі не розслідувані 
або взагалі закриті. Та й громадяни звертаються до Європей-
ського суду саме тоді, коли не знайшли справедливості у влас-
ній державі. 

Детально у публікації на 1 і 5 сторінках газети.
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або 

коштами на підтримку діяльності Чернігів-
ського благодійного фонду «Захистимо Украї-
ну!», який, у свою чергу, допомагає українській 
армії, родинам воїнів АТО.

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

Два нові заповідники
На Чернігівщині створили два нові об’єкти 

природно-заповідного фонду – гідрологічну 
пам’ятку «Болото Тупичівське» та ландшаф-
тний заказник «Потаманський». Рішення ухва-
лили на недавній сесії обласної ради.

Об’єкт «Болото Тупичівське» на Городнян-
щині (нині Чернігівському районі ) має площу 
35 га. Тут виявлено близько 45 видів рослин, 
серед яких переважають цінні та рідкісні види 
й лікарські рослини.

Мета створення пам’ятки – охорона вод-
но-болотного масиву, що є регулятором рівня 
ґрунтових вод.

Заказник «Потаманський» – у межах Со-
сницької громади і має площу близько 48 га. 
Об’єкт створили задля охорони ландшафту в 
заплаві річки Убідь, відновлення лук і лісів, які 
мають важливе ґрунтозахисне та водоохорон-
не значення.

«Чернігівгаз Збут» 
передано до суду 
227 справ на боржників
 На початок лютого побутові споживачі 

області накопичили понад 395 мільйонів гри-
вень протермінованої заборгованості перед 
ТОВ «Чернігівгаз Збут». Це створює загрозу 
закупівлі газу.

Фахівці «Чернігівгаз Збут» готові запропо-
нувати варіанти реструктуризації заборгова-
ності споживача, який опинився в складних 
життєвих обставинах.

Стягнення боргу у судовому порядку по-
кладає на споживача додаткові витрати. 
Окрім суми боргу, додається судовий збір, та-
кож можуть додаватися штрафні санкції.

Якщо споживач більше трьох місяців не 
сплачує за паливо та накопичив понад 500 
гривень заборгованості, не зважає на повідо-
млення й не йде на переговори з постачаль-
ником, справа направляється до суду. Наразі, 
юристи підприємства готують до передачі на 
розгляд Феміди ще близько 260 справ.

Щоб уникнути зайвих ризиків у період 
пандемії, скористайтеся онлайн сервісами 
компанії для сплати за газ, зокрема, оновле-
ним Особистим кабінетом на сайті 104.ua; мо-
більними додатками 104 Mobile для Andoid та 
104 Mobile light для iOS або чат-ботами 7104.
ua у Viber та Telegram

За смертельне 
побиття дружини – 
7 років в’язниці
Новгород-Сіверський районний суд під-

тримав позицію прокурора Коропського від-
ділу Бахмацької місцевої прокуратури та ви-
знав винним 53-річного чоловіка у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кри-
мінального кодексу України (умисне тяжке 
тілесне ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого).

У суді прокуратурою доведено, що у жовтні 
2020 року житель Коропського району в ході 
сварки з дружиною завдав їй кілька ударів 
ногами в область тулуба, спричинивши тяжкі 
тілесні ушкодження. Від отриманих травм по-
терпіла померла в будинку власного госпо-
дарства через декілька днів.

Допитаний у судовому засіданні обвину-
вачений свою винуватість у скоєному визнав 
та щиро розкаявся.

Відтак, з урахуванням наданих та дослі-
джених судом доказів, винуватця засуджено 
до 7 років позбавлення волі.

Поки що вирок суду законної сили не на-
брав.

Це 5 дитячих садочків, 4 школи та 5 
спортивних об’єктів.

На реалізацію цих проєктів було ви-
ділено у 2020 році 91,3 млн грн: з Дер-
жавного фонду регіонального розвитку 
– 42,6 млн грн, субвенція на соціально-
економічний розвиток регіонів – 11,3 
млн грн, з бюджетів органів місцевого 
самоврядування – 28,6 млн грн.

Дитячі садочки
Реконструкція дитсадка «Золотий 

ключик» в м. Бобровиця, Вартість проєк-
ту – 10,7 млн грн. Оновлений садок від-
відують 165 дітей.

Реконструкція приміщення № 2 
школи під дитсадок в с. Ніжинське Ні-
жинського району. Приміщення перепла-
нували, утеплили, замінили комунікації, 
встановили металопластикові вікна та 
двері. На території встановили дитячий 
майданчик. Створено 36 нових місць для 
навчання дошкільнят. Вартість проєкту – 
4,2 млн грн.

Реконструкція дитсадка «Сонечко» 
в смт Сосниця. Завершено реконструк-
цію покрівлі, встановлено дверні блоки, 
влаштовано теплу підлогу, системи опа-
лення, вентиляції. Сворено комфортні 
умови для 74 дітей. Вартість проєкту – 
12,0 млн грн.

Реконструкція приміщень ЗОШ I 
ст.№ 8 з метою відкриття дитсадка № 
8 в м. Ніжин. Утеплили фасад, замінили 
комунікації, встановили металопласти-
кові вікна та двері, створили музичний та 
спортивний зали, спальні, роздягальні, 
душові кімнати і вбиральні. Також садок 
має новий харчоблок, газову котельню 
та нові дитячі майданчики. В результаті 

створено 40 нових місць для дітей та по-
ліпшено умови для перебування 120 ді-
тей загалом. Вартість проєкту – 5,6 млн 
грн.

Реконструкція приміщення школи-
інтернату під дитсадок у с. Черешеньки 
Коропського району.

Відтепер 40 дітей можуть навчатись 
у садочку, у якому відремонтували дах і 
фундамент, утеплили та оздобили фасад, 
облаштували додаткові спальні кімнати 
та внутрішні санвузли, придбали новіме-
блі. Вартість проєкту – 3,8 млн грн.

Школи
Місто Носівка. Побудовано нову 

школу на 520 місць, з класами, майстер-
нями, бібліотекою, спортивним та акто-
вим залами, їдальнею. Вартість проєкту 
– 57,4 млн грн.

Будівництво ІІ корпусу школи-гімна-
зії та реконструкція існуючого в м. При-
луки. Завершено будівництво корпусу 
школи-гімназії з навчальними кабінета-
ми, комп’ютерними класами, лаборато-
рією, майстернями. Облаштовані спор-
тивний зал, басейн, клас-студія музики 
та співу, студія мистецтва, актова зала, 
буфет. В результаті створено 480 нових 
місць, покращено умови для навчання та 
дозвілля 720 учнів. Вартість проєкту – 
85,8 млн грн.

Реконструкція Корюківської шко-
ли № 1. Замінили внутрішні віконні та 
дверні блоки, оновили системи опален-
ня, освітлення. 1100 учнів отримали ком-
фортні умови навчання. Вартість проєкту 
– 79,3 млн грн.

Реконструкція школи в с. Журавка, 
Варвинського району. Утеплили фасад 

школи, замінили віконні та дверні блоки, 
облаштували шатровий дах. Поліпшено 
умови для навчання 235 дітей. Вартість 
проєкту – 15,6 млн грн.

Спортивні об`єкти
Реконструкція зали для фізкультур-

но-оздоровчих занять в міському пала-
ці культури Семенівки. Влаштували на 
першому поверсі зали для занять, по дві 
роздягальні, вмивальні, вбиральні. На 
другому поверсі – глядацька трибуна та 
тренерська. Будівлю утеплили, підключи-
ли до електромереж. Вартість проєкту – 
6,9 млн грн.

Реконструкція Спеціалізованої ди-
тячо-юнацької школи олімпійського 
резерву з футболу «Юність» (стадіону, 
приміщень), Чернігів. Замінили покрит-
тя футбольного поля, влаштували гумові 
доріжки, міні-футбольне поле, відремон-
тували підтрибунні приміщення, де роз-
міщені медпункт, роздягальні та кімнати 
арбітрів. Влаштували зручні трибуни на 
3000 місць, побудували дах над трибу-
ною. Вартість проєкту – 55,5 млн грн.

Капітальний ремонт стадіонного 
комплексу в м. Остер.

Влаштовано штучне покриття на фут-
больному полі, легкоатлетичних доріж-
ках, влаштування роздягалень, трибун, 
огорожі. Вартість проєкту – 7,2 млн грн.

Реконструкція стадіону в смт. Со-
сниця. Капремонт адмінібудівлі, огорожі, 
трибун, прокладка комунікацій. Вартість 
проєкту – 6,6 млн грн.

Будівництво футбольного стадіону, 
школа м. Корюківка. Нове футбольне 
поле, трибуни, роздягальні.

Вартість проєкту – 10,1 млн грн.

Чемпіонат України з фут-
болу. Прем`єр-ліга. 14 тур. 13 
лютого. Запоріжжя. «Зоря» – 
«Десна» – 2:1.

Матч пройшов у Запоріж-
жі, нинішній «домашній» арені 
«Зорі». Адже клуб з Луганська, 
як і «Шахтар» та «Олімпік» з До-
нецька, через окупацію сепара-
тистами та росіянами їхніх міст, 
вже кілька чемпіонатів поспіль 
не можуть грати вдома. 

Друге коло чемпіонату за 
формулою «осінь – весна» по-
чалося й не весняним, а справ-
жнім зимовий футболом. Пер-
ше – турнір відновився незвич-
но рано, друге – натомість у нас 
справжня зима, від якої вже 
дещо відвикли. 

Сніжок і мороз в цьому мат-
чі не дали розкритися техні-
ці гравців. А тут «Десна» явно 
вища, натомість луганчани 
славляться бойовитістю. Ці дві 
команди – затяті суперники в 
чемпіонаті, закінчували мину-

лий (1:1), починали новий. Пе-
ремога в першому турі в Черні-
гові (3:1) важлива для нашої ко-
манди. Адже на фініші турніру 
при рівності очок у двох перева-
гу матиме підсумок двох матчів 
між собою.

А йдеться про бронзові ме-
далі і пряму путівку у Лігу Євро-
пи. Бронзові – бо чемпіонство 
і віце-чемпіонство, схоже, зно-
ву розіграють два наші гранди. 
А от за наступні місця боротьба 
йде напружена. 

Матч пройшов у гострій і 
рівній боротьбі. «Зоря» відкри-
ла рахунок в середині першо-
го тайму: м`яч забив Олександр 
Гладкий. Вже за кілька хвилин 
наші відігралися: Андрій Тото-
вицький забив свій 5-й м`яч в 
турнірі, зрівнявшись з Пили-
пом Будківським. Але в друго-
му таймі той же Гладкий забив 
переможний гол. Чудовий матч 
33-річного гравця, визнаного 
кращим футболістом туру чемпі-

онату. Він пограв свого часу за 
«Динамо», «Шахтар», «Дніпро», 
«Металіст», збірну України. Так 
що досвідчені гравці потрібні 
нашому футболу. 

«Десна» залишається на 
третьому місці якраз завдяки 
тому, що матч першого туру ви-
грала у «Зорі» з більшим рахун-
ком. Але у луганчан ще є гра в 
запасі. 

«Динамо» вдома переграло 
«Олімпік» – 3:1. А от «Шахтар» 
зіграв у нульову нічию з «Коло-
сом», втратив два очки і відстає 
від киян вже на три. 

Таблиця чемпіонату після 
14 турів: забиті і пропущені 
м`ячі, набрано очок

«Динамо» 28 – 11 33

«Шахтар» 33 – 11 30

«Десна» 19 – 13 23

«Зоря» 25 – 11 23

«Ворскла» 18 – 11 21

«Олександрія» 20 – 18 19

«Колос» 18 – 16 19 

«Олімпік» 21 – 23 17 

«Маріуполь» 14 – 20 16

«Львів» 10 – 27 12 

«Дніпро-1» 18 – 28 11 

«Інгулець» 13 – 22 11

«Рух» 13 – 24 10

«Минай» 10 – 25 10

«Зоря», «Олімпік», «Минай» 
і «Львів» мають у запасі по від-
кладеному матчу.

Календар наступних мат-
чів «Десни»:

21 лютого, неділя, 19.30, 
«Десна» – «Динамо»;

26 лютого, п`ятниця, 19.00, 
«Десна» – «Інгулець». 

На жаль, через сувору чер-
нігівську зиму «Десна» не зможе 
провести ці домашні матчі вдо-
ма, на стадіоні ім. Гагаріна. Оби-
два поєдинки пройдуть у Києві, 
на стадіоні «Динамо» ім. В. Ло-
бановського.

Кульова стрільба
Команда Чернігівської області на відкри-

тому зимовому чемпіонаті України з культо-
вої стрільби, який проходив у Львові 5 – 12 
лютого, завоювала такі медалі (індивідуаль-

ні і в командних змаганнях): 4 золоті, срібну, 
2 бронзові. 

За нашу команду виступали: Анастасія 
Марченко, яка виконала норматив майстра 
спорту України, Ганна Левковська, Юлія Лі-
бенко, Галина Авраменко, Анастасія Білаш, 
Катерина Пода.

Спортсмени – вихованці комуналь-
ного закладу «Чернігівська обласна шко-
ла вищої спортивної майстерності» об-
ласної ради, комунального закладу «Об-
ласна ДЮСШ з олімпійських видів» облас-
ної ради та комунального позашкільного 
навчального закладу «ДЮСШ «Авангард» 
міської ради. Тренери – І. Чередінов, М. 
Мозгова, Г. Авраменко, В. Шаповалов, 
К. Самохіна.

Спортивні успіхи земляків
Легка атлетика

10 – 12 лютого у Львові відбувся 

чемпіонат України з легкої атлетики се-

ред дорослих та молоді. Представники 

нашої області завоювали 3 медалі. 

Анна Жмурко зайняла І місце на дис-

танції 3000 м з перешкодами серед до-

рослих. Юлія Лобан Юлія – ІІІ місце в ба-

гатоборстві серед дорослих та ІІ місце в 

багатоборстві серед молоді.

Спортсменки -– вихованки кому-

нального закладу «Чернігівська облас-

на школа вищої спортивної майстернос-

ті» обласної ради. Тренери – О. Шарак, 

Н. Лагункова, А. Клюєв.

«Десна» почала друге коло чемпіонату

Програма «Велике будівництво 2020»
В області збудовано та реконструйовано 14 соціальних об’єктів
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Які податки найбільше 
наповнювали 
місцеві бюджети 
Протягом минулого року загальна сума ко-

штів, що надійшла до місцевих бюджетів, становить 
близько 6,4 млрд гривень.

Понад 64 % – це внесок від податку на доходи 
фізичних осіб. Внесок від сплати податку на майно 
(за земельні ділянки, житлову та нежитлову нерухо-
мість, а також автомобілі преміям-класу) – понад 
941 млн гривень, що становить майже 15 % доходів 
бюджетів територіальних громад. Внесок від сплати 
єдиного податку на підприємницьку діяльність – по-
над 13 %, або 846,8 млн гривень. 

Частина решти податків і зборів становить 7,4 
відс. обсягу надходжень. Серед них: податок на при-
буток – понад 76 млн грн, рентна плата за корис-
тування природними ресурсами – 162 млн грн, ак-
цизний податок від реалізації алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та пального – 190,8 млн грн, 
плата за ліцензії на виробництво та продаж підак-
цизних товарів – 19 млн грн, екологічний податок 
– 17,5 млн гривень.

Понад четверть надходжень до місцевих бю-
джетів області від сплати податків забезпечили 
установи сфери державного управління, освіти та 
охорони здоров’я (1,6 млрд грн). Також у значних 
розмірах сплачено податки представниками галузі 
сільського господарства (1,3 млрд грн) та промис-
ловості (888,7 млн грн). Від громадян надійшло по-
над 891 млн грн податків з підприємницької діяль-
ності та плати за майно.

Суб’єктами господарювання, що працюють у 
сфері торгівлі та громадського харчування, сплаче-
но понад 477 млн грн, транспорту – 346,8 млн грн, 
лісового господарства – 185,9 млн грн, будівни-
цтва – 92,2 млн грн.

Малий та середній бізнес 
наповнюють бюджети громад 
У 2020 році до бюджетів усіх рівнів представ-

никами середнього та малого бізнесу Чернігівщи-
ни сплачено більше 6 млрд грн податків і зборів. Це 
становить 42,7 % загальної суми надходжень.

Незважаючи на введення карантинних обме-
жень, надходження від суб’єктів господарювання 
середнього і малого бізнесу за 2020 рік зросли в 
порівнянні з попереднім роком на 0,5 млрд гривень. 
Зокрема, до державного бюджету представниками 
середнього бізнесу спрямовано 1,8 млрд грн по-
датків і зборів (23,6 % доходів бюджету), суб’єктами 
господарювання малого бізнесу та мікропідприєм-
ництва – 1,2 млрд грн (майже 16 %.).

До місцевих бюджетів усіх рівнів від середньо-
го бізнесу надійшло 1,3 млрд грн (21,5 % загальної 
суми), від малого бізнесу – близько 1,6 млрд грн. 
(25,3 %).

Боргів по зарплаті меншає
Сума невиплаченої заробітної плати працівни-

кам підприємств, установ та організацій області на 
1 січня становила майже 19 млн грн, що на 5% мен-
ше, ніж на 1 грудня 2020 року.

На економічно активних підприємствах облас-
ті зосереджено 86% загальної суми боргу, або 16,2 
млн.грн, на економічно неактивних – 14%, або 2,7 
млн.грн. Майже дві третини заборгованості еконо-
мічно активних підприємств припадає на промисло-
ві підприємства, 15% – на підприємства складсько-
го господарства та допоміжної діяльності у сфері 
транспорту, 12% – сільського, лісового та рибного 
господарства.

На початок року вчасно не отримали заробітну 
плату майже тисяча працівників, яким заборговано 
в середньому по 16558 грн.

Промисловість області 
Підприємства області у 2020 р. реалізува-

ли промислової продукції (товарів, послуг) на 34 
млрд.грн. 73% припадає на продукцію переробної 
промисловості, 19% – підприємств із постачання 
електроенергії, газу, пари, 6% – добувної промис-
ловості, 2% – водопостачання, каналізації та пово-
дження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисло-
вості 43% займає продукція підприємств із вироб-
ництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів, 10% – з виготовлення виробів із дереви-
ни, виробництва паперу та поліграфічної діяльнос-
ті, 6% – машинобудування.

Раїса Борщ 
і Микола Сукач – 

державні стипендіати

Згідно з Указом Президента Украї-
ни від 1 лютого 2021 року «Про призна-
чення державних стипендій видатним 
діячам культури і мистецтва» дворічні 
державні стипендії призначено заслу-
женій артистці України, художньому ке-
рівнику та головному диригенту Капе-
ли бандуристів ім. О. Вересая обласно-
го філармонійного центру Раїсі Борщ та 
заслуженому діячу мистецтв України, ху-
дожньому керівнику та головному дири-
генту Академічного симфонічного орке-
стру «Філармонія» цього центру Миколі 
Сукачу.

Указ видано відповідно до Ука-
зу Президента України від 10 вересня 
2011 року «Про державні стипендії для 
видатних діячів науки, освіти, культури і 
мистецтва, охорони здоров'я, фізичної 
культури і спорту та інформаційної сфе-
ри» (зі змінами, внесеними Указами від 
12. 07. 2013 р., 30. 12. 2013 р., 7. 05. 
2015 р.).

«Назад у кохання-2» 
– до Дня 

всіх закоханих
Гучна прем’єра на сцені обласного фі-

лармонійного центру фестивалів та кон-
цертних програм після великої карантин-
ної перерви!

Два роки тому режисерка Окса-
на Кравчук презентувала глядачам 
прем’єру мюзиклу «Назад у кохання” за 
мотивами відомої кінострічки “Назад у 
майбутнє». 12 лютого 2021 року до Дня 
всіх закоханих у її постановці на сцені 
обласного філармонійного центру було 
представлено продовження новітньої іс-
торії Дока і Марті – «Назад у кохання-2». 

У кожного часу і в кожного місця на 
планеті є своя музика. Її слухачам пода-
рували заслужені артисти України Во-
лодимир Гришин, Сергій Сулімовський і 
Олег Подольський, артисти Марина Ко-
валенко, Макс Пузан, Катерина Іващен-
ко, Яна Корольова, Олександр Лузан, 
Олександр Новопашин, Іванна Подоль-
ська, Наталія Липницька, Анна та Дар’я 
Михневич, В’ячеслав Мацвійко, а та-
кож артисти Театру танцю «Екватор» Ві-
ктор Войников, Світлана Києвицька, Те-
тяна Герус, Марія Лагута, Євгеній Оле-
щенко, Ксенія Білан, Іван Гладков, Іван 
Кузьменко. 

Музичну основу програми склали по-
пулярні українські пісні та світові хіти, тек-
сти яких адаптували Оксана Кравчук та 
Марина Коваленко. Постановку разом 
з режисеркою підготували звукорежи-
сер Володимир Попов, художник зі світла 
Олександр Єрмаков, художник з відеосу-
проводу Оксана Османова, сценограф Ар-
тем Сиворакша, головний художник Ірина 
Хрикіна, балетмейстер Віктор Войников, 
концертмейстер заслужений працівник 
культури України Світлана Пилипенко. 

Програма також була показана 13 і 
14 лютого. 

Прес-центр обласного 
філармонійного центру фестивалів 

та концертних програм

Іконописна 
колекція музею 
імені Галагана – 

у друкованому каталозі
У обласному художньому музеї іме-

ні Григорія Галагана днями представи-
ли «Каталог ікон з колекції музею. XVII – 
початок XX ст.». Ця книга побачила світ 
коштом обласного бюджету наприкінці 
2020 року. На майже 170 сторінках у по-

вному кольорі представлено репродук-
ції понад 300 ікон з фондів музею. Ілю-
страції супроводжуються відомостями 
про походження експонатів, матеріали і 
техніку виконання, датування, авторство 
тощо.

До колекції входять пам’ятки іконопи-
су Лівобережної України, а також твори 
російського походження, що у минулі віки 
потрапили на Чернігівщину.

Про роботу над проєктом і його зна-
чення розповіли директор музею Юрій 
Ткач та головна зберігачка фондів Світ-
лана Курач.

Макет видання брав участь у відкри-
тому обласному конкурсі рукописів 2020 
року і посів перше місце у рейтингу тво-
рів для друку, зазначив представник Де-
партаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Чернігів-
ської ОДА Валерій Сорокін.

В рамках обласної Програми під-
тримки розвитку інформаційної та ви-
давничої сфер Чернігівщини на 2016–
2020 роки випущено 140 примірників 
цієї книги. Крім того, музей імені Гала-
гана додатково замовив друк ще понад 
300 екземплярів.

Представлення 
книги про 

Юрія Лисянського
10 лютого в Ніжині, у музеї видатного 

земляка, мореплавця Юрія Лисянського 
відбулося представлення книги «Круз та 
Лис» Антона Санченка.

У заході взяли участь представни-
ки міської влади, науковці, письменни-
ки. Секретар міськради Юрій Хоменко 
від імені міського голови Олександра Ко-
доли привітав письменника та гостей із 
знаковою подією для Ніжина, подякував 
автору за популяризацію Ніжина. Відзна-
чив, що міська влада приділить макси-
мум зусиль, щоб музей Юрія Лисянсько-
го став одним із привабливих туристич-
них об’єктів.

Антон Санченко подякував ніжинцям 
– директору Ніжинської бібліотеки рід-
кісної книги Олександру Морозову та ди-
ректору краєзнавчого музею ім. Миколи 
Спаського Геннадію Дудченку за співпра-
цю. Автор зазначив, що перша частина 
книги присвячена саме життю мореплав-
ця в Ніжині, де він народився та пройшло 
його дитинство. Антон Санченко кожному 
гостю підписав презентоване видання.

Заробітна плата 
в області 

На підприємствах, в уста-
новах та організаціях області 
у 2020 році було зайнято май-
же 172 тис. штатних працівни-
ків. На оплату їхньої праці було 
спрямовано 19 млрд 236 млн 
грн.

Номінальна заробітна 
плата в розрахунку на одного 
штатного працівника станови-
ла 9328 грн (в Україні – 11591 
грн), що на 13,7% більше, ніж 
у 2019 році. Реальна заробіт-
на плата (з урахуванням змін 
споживчих цін) за рік зросла 
на 10,2%.

Найвищий рівень оплати 
праці зафіксовано на підпри-
ємствах добувної промисло-
вості і розроблення кар’єрів 
(16336 грн), виробництва кок-
су та продуктів нафтопереро-
блення (13718 грн), постачан-
ня електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 
(12976 грн), в установах дер-
жавного управління й оборо-
ни; обов’язкового соціально-
го страхування (12636 грн), 

фінансової та страхової діяль-
ності (12607 грн), на підприєм-
ствах сільського господарства 
(11109 грн).

Найменшою була заробіт-
на плата працівників, зайнятих 
у тимчасовому розміщуванні й 
організації харчування, у ви-
робництві меблів, ремонті та 
монтажі машин і устаткован-
ня, у сфері творчості, мисте-
цтва та розваг, в операціях з 
нерухомим майном, де нара-
хування не перевищили 72,3% 
середнього рівня в економіці 
області.

Охочих набувати 
нові професії 

більшає
Щороку зростає кількість 

громадян, які скористали-
ся шансом стати більш конку-
рентоспроможними на ринку 
праці.

Торік обласною службою 
зайнятості видано 43 ваучери 
на навчання громадянам стар-
ше 45 років. Вони за кошти 
Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального стра-
хування на випадок безробіт-
тя здобували професії кухара, 
кондитера, швачки, сестри ме-
дичної, тракториста-машиніс-
та. Загалом же перелік профе-
сій, за яким може бути вида-
ний ваучер, на сьогодні налічує 
понад 40 робітничих професій 
та майже 30 спеціальностей. 

У службі зайнятості пояс-
нюють, що ця послуга – не для 
офіційно зареєстрованих без-
робітних, а саме для підвищен-
ня конкурентоспроможнос-
ті на ринку праці осіб старше 
45 років, зі страховим стажем 
не менше 15 років, які мають 
професійно-технічну або вищу 
освіту. За окремих умов вау-
чер можуть отримати внутріш-
ньо переміщені особи, звіль-
нені з військової служби, учас-
ники АТО.

Іноземці працюють 
в Україні, зокрема 

в області
У той час, як чимало укра-

їнців шукають роботу за кор-

доном, іноземці приїздять пра-
цювати в Україну, щоправда не 
так масово. Зокрема на Чер-
нігівщині протягом минулого 
року 96 роботодавців регіону 
використовували працю 144 
іноземних громадян. Це з 11 
країн світу, найбільше – з Ту-
реччини, Китаю, Білорусі та Ві-
рменії.

Більшість іноземців, які 
працюють на Чернігівщині, 
обіймають керівні посади, про-
те серед них є й кваліфіковані 
працівники: налагоджуваль-
ник деревообробного устатку-
вання, оператор устаткування 
з перероблення деревини, ін-
женер зтехнічної діагностики 
котельного і турбінного устат-
кування, машиніст котла, слю-
сар з механоскладальних ро-
біт, економіст зі збуту, мене-
джер, енергетик тощо.

В Україні роботодавці ма-
ють право на застосування 
праці іноземців та осіб без 
громадянства лише на під-
ставі дозволу, що видаєть-
ся регіональною службою 
зайнятості.

Що на ринку праці
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Бліц-інформ
Контррозвідка СБУ 
припинила діяльність 
посадовців, які незаконно 
легалізували іноземців
Контррозвідники Служби безпеки України на 

Чернігівщині викрили і припинили діяльність групи 
посадовців, які займались протиправною легалі-
зацією іноземців. «Клієнти» – вихідці з держав так 
званого «міграційного ризику» та країни-агресора.

Оперативники спецслужби встановили, що 
до складу злочинної групи входили колишні та ді-
ючі чиновники обласного Управління Державної 
міграційної служби, органів юстиції та реєстрації 
місця проживання, військовослужбовці Держав-
ної прикордонної служби України, працівники од-
ного із бюро перекладів. Фігуранти налагодили 
схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з 
громадянами України та визнання батьківства.

Задокументовано, що зловмисники за різ-
ні суми систематично підробляли необхідні доку-
менти та вносили недостовірні відомості до дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів. Це 
ставало підставою для оформлення документів 
на право перебування в Україні вихідцям з країн 
Близького Сходу та РФ.

При цьому, частина іноземців оформила доку-
менти навіть не перебуваючи у нашій країні. Про-
те, з отриманими підробками вони могли безпере-
шкодно перетинати державний кордон України, а 
також виїжджати до країн ЄС.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кри-
мінального провадження за ч. 3 ст. 332 (неза-
конне переправлення осіб через державний кор-
дон України), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та 
службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове 
підроблення) та ч. 2 с. 419 (порушення військовос-
лужбовцями порядку несення прикордонної служ-
би) Кримінального кодексу України. 

Заходи із блокування протиправної діяльності 
здійснювались під процесуальним керівництвом 
Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері 
Центрального регіону.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ викрила чиновника 
за афери з державною 
землею
На Чернігівщині Служба безпеки України по-

передила незаконне відчуження земель держав-
ного підприємства Національної академії аграр-
них наук України.

За даними досудового слідства, у 2017 році до-
слідне господарство подало до Головного управ-
ління Держгеокадастру в Чернігівській області до-
кументацію на реєстрацію земельної ділянки за-
гальною площею 128 гектарів. Під час подальшої 
процедури переведення землі у постійне користу-
вання підприємству було виявлено, що кадастро-
вий реєстратор вніс несанкціоновані зміни в її 
конфігурацію. В інтересах приватних виробників 
сільгосппродукції посадовець штучно зменшив 
площу ділянки майже вдвічі. Такі дії дозволяли від-
чуження 52-х гектарів землі дослідного господар-
ства та її передачу у приватну власність.

У межах розпочатого кримінального прова-
дження правоохоронці провели обшуки за міс-
цями проживання та роботи реєстратора. Під час 
слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові 
записи та електронні ключі доступу до баз Держге-
окадастру, які долучено до матеріалів справи

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 
(несанкціоновані дії з інформацією, яка обро-
блюється в електронно-обчислювальних маши-
нах (комп'ютерах), автоматизованих системах, 
комп'ютерних мережах або зберігається на носі-
ях такої інформації, вчинені особою, яка має пра-
во доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх 
обставин справи та інших осіб, причетних до 
оборудки.

Заходи із викриття проводилися за коорди-
нації Головного управління контррозвідувально-
го захисту інтересів держави у сфері економічної 
безпеки спільно з УСБУ в Чернігівській області, 
Нацполіцією, під процесуальним керівництвом об-
ласної прокуратури.

За матеріалами Пресцентру СБУ

10 лютого у читальній залі обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. В. 
Короленка відбулася презентація куль-
турно-просвітницького проєкту «Видат-
ні жінки Чернігівщини».

Мета його – дослідження і популяри-
зація інформації про жінок, які зробили 
значний внесок у політичне, економічне, 
суспільне, громадське, культурне, мис-
тецьке, наукове, освітнє життя нашого 
краю та здобули світову славу. Проєкт 
сприяє відродженню забутих жіночих 
імен. Також він – один із чинників роз-
витку туристичної галузі області.

Шукатимуть значні особистості і в 

Київській Русі та добі козацтва, у ХХІ 
столітті. Попередньо відібрано 140 імен 
жінок, але в процесі роботи цифра може 
зміниться.

До роботи вже долучилися сама бі-
бліотека, Національний педуніверси-
тет, громадська організація «Спілка жі-
нок Чернігівщини», а також Прилуки, Ні-
жин, Новгород-Сіверський, ще низка 
громад.

Енциклопедичне видання про ви-
датних жінок Чернігівщини сформують в 
електронному варіанті. А при наявності 
фінансування світ зможе побачити і дру-
коване видання.

Представлення 
книги 

Віктора Моренця 
«Дві окупації. 

Чернігівщина 1940 
років»

Радянська окупація Укра-
їни була нічим не краща за 
нацистську. Про це свідчить 
нова книга відомого дослідни-
ка, представлення якої відбу-
лося в бібліотеці. 

Агентурно-оперативна ро-
бота, характеристики аген-
тів спецслужб, ставлення на-
селення до радянської та на-
цистської окупаційної влади, 
партизанський рух, право-
порушення радянських вій-
ськовослужбовців та парти-
занів… Ці та багато інших ма-
ловідомих сторінок нашої іс-
торії висвітлені в книзі «Дві 
окупації: Чернігівщина 1940 
років». Дослідження базуєть-
ся на унікальних документах, 
більшість яких знаходилися 
під грифом «цілком таємно» і 
вперше вводиться в науковий 
обіг. Ці документи руйнують 
цілий ряд міфів та стереотипів 
про Другу світову війну.

Зараз Віктор Моренець 
працює над книгою про по-

встанський рух 20-х років на 
Чернігівщині. Тут також вже 
вдалося зібрати чимало ціка-
вих, раніше невідомих фактів.

Книга презентувалася на 
запрошення «Безкоштовних 
курсів української мови» в 
рамках конкурсу «Книга року-
2020». Бажаючі можуть озна-
йомитися з нею у читальному 
залі бібліотеки. 

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський про-
єкт діє в Чернігові вже 6-й рік. 
Останні два роки курси пра-
цюють при центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбин-

ського, директорка якої, кан-
дидат філологічних наук Люд-
мила Зіневич є організатором 
і керівником курсів. 

«Нашого цвіту по всьому 
світу». Так називається автор-
ський курс кандидата філо-
софських наук Тамари Андрій-
чук, який вона читає на курсах 
вже не перший навчальний 
рік. Нині тема курсу – «Видат-
ні науковці української діаспо-
ри». Авторка на двох заняттях 
прочитала лекцію – «100 ро-
ків Українському вільному уні-
верситету». Частина 1. «Відень 
– Прага (1921 – 1945)». Час-
тина друга. «Мюнхен (1945–
2021)».

Розклад занять курсів: 
середа і четвер 17. 30, субо-
та – 10. 00. Бібліотека ім. Ко-
цюбинського (вул. Кирпоноса, 
22). Тел. для довідок та запису 
на курси: 675-043, 775-156.

Клуб 
книгомандрівників

Уже майже три місяці діє 
цей новий проєкт бібліотеки. 
Директорка закладу й ведуча 
проєкту Людмила Зіневич за-
прошує на інтерв̀ ю, бесіду ці-
кавих, відомих людей міста, 
які розповідають про свої чи-
тацькі вподобання, загалом 
про літературу. Зустрічі тран-

слюються в Інтернеті, на сайті 
Svjboda.FM. 

Днями гостею клубу була 
депутат міськради, директор-
ка Навчально-реабілітаційно-
го центру № 2 Регіна Гусак. 

Літературно-
музичний вечір 

до дня закоханих
Назвою його став рядок 

Лесі Українки «Я в серці маю 
те, що не вмирає…». 12 люто-
го в затишному холі бібліоте-
ки виступили з читанням сво-
їх творів про кохання черні-
гівські поети. Також звучали 
уривки з листів Лесі Українки, 
Михайла Коцюбинського.

Інтернет-ресурс 
«Директорія 

читання»
Чернігівська міська ЦБС 

повідомляє про новий інтер-
нет-ресурс – сайт «Директорія 
читання», створений співро-
бітниками абонементу біблі-
отеки ім. М. Коцюбинського. 
Мета сайту – ознайомлення з 
новими книжками з фондів бі-
бліотеки, які можна взяти на 
абонементі. Адреса: https://
bit.ly/2LGN4kD

Акція «Подаруй 
бібліотеці книгу»
Вона була приурочена до 

до Міжнародного Дня дару-
вання книг – 14 лютого. У цей 
і попередні дні читачі подару-
вали бібліотеці багато ціка-
вих книг. Ось одна з них: кни-
га доктора філологічних наук, 
професора Григорія Само-
йленка «Микола Гоголь і Украї-
на. Енциклопедія». Автор, три-
валий час – ректор Ніжин-
ського університету ім. Гоголя, 
понад сорок років займається 
вивченням творчості класика, 
організатор Гоголівських кон-
ференцій. 

Клуб 
«Прекрасне поруч» 

У бібліотеці представле-
на фотовиставка робіт призе-
рів конкурсів, які проводили-
ся протягом 2020 року серед 
учасників фотоклубу «Пре-
красне поруч».

Клуб працює при бібліо-
теці з листопада 2012 року. 
Його було створено за ініціа-

тиви бібліотечних працівників 
та відомих чернігівських фото-
художників Миколи Турчина та 
Віктора Кошмала. 

2020 року Клуб спільно з 
іншими українськими та біло-
руськими фотоклубами взяв 
участь у виставці «Стежками 

сільського життя», яка експо-
нувалася у бібліотеці у Мінську. 
Також було створено декілька 
онлайн-фотовиставок (одна з 
них у співпраці з ізраїльським 
фотоклубом «Цафон»).

Приємною подією 2020 
року стала дебютна участь 
фотоклубу «Прекрасне поруч» 
у XIV Фестивалі фотоклубів 
України: клуб отримав диплом 
лауреата фестивалю.

Були минулого року у фо-
токлубівців і особисті творчі 
досягнення. Керівник клубу 
Віктор Кошмал отримав зо-
лоту медаль НСФХУ у XIII На-
ціональному бієнале «Приро-
да 2020», а у липні чернігівці 
мали змогу побачити у місті 
його фотовиставку «Яскраві 
обличчя Чернігівщини».

Тетяна Яворська презен-
тувала у Національній бібліо-
теці імені Ярослава Мудрого 
фотовиставку «Мелодія моєї 
душі» та перемогла у номінації 
«Літературні герої оживають 
на світлинах» в обласному фо-
токонкурсі «Життя як книга».

Ольга Шеремет представи-
ла фотовиставку «Дванадцять 
місяців» у обласній дитячій лі-
карні та отримала диплом I сту-
пеню у III Міжнародному сати-
рично-гумористичному фото-
конкурсі «Весела копиця».

Фотоальбом Андрія Май-
ковського «Храми Чернігово-
Сіверщини» переміг в одній з 
номінацій обласного літера-
турного конкурсу «Книга року».

Роботи фотоклубівців екс-
понувалися на різних фото-
виставках у Чернігові, Києві, 
Кропивницькому, Хайфі та ін-
ших містах.

Протягом 2020 року кура-

тор клубних конкурсів Сергій 
Тарабара провів 17 фотокон-
курсів, на яких було обрано 51 
найкращу роботу. Частина з 
них представлена на фотовис-
тавці у бібліотеці, а з усіма ро-
ботами можна ознайомитися 
на сторінці Клубу у Фейсбуці. 

Поетичний бібліопростір 
«А+» при бібліотеці

У великій читальній залі обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка вперше після перерви у зв'язку 
з карантином зібралися учасники поетичного бі-
бліопростору «А+».

Ведуча Наталія Утиро привітала всіх з по-
верненням до творчого поетичного спілкування. 
Тема зустрічі – «Поезія лютневої заметілі». 

В програмі були інтерв̀ ю поетів, читання 
ними своїх віршів, інтерактивна гра «Три цитати», 
музичні композиції, 

У поетичному бібліопросторі брали участь Ла-
риса Дущак, Ірина Кулаковська, Анжела Чехова, 
Марія Шевченко, Валентина Григоренко, Людми-
ла Ковальчук, Ганна Демиденко, Лана Світко, На-
талія Коса, Наталія Мелуа та Світлана Яснева. 

Обласна бібліотека ім. В. Короленка: 
проєкт «Видатні жінки Чернігівщини»

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Автор – у центрі, праворуч від нього – директорка бібліотеки 
Людмила Зіневич з книгою, ведуча заходу Олена Терещенко

Фото Ольги Шеремет
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Верховна Рада прийняла За-
кон України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу Украї-
ни щодо посилення відповідаль-
ності за вчинення кримінальних 
правопорушень проти журналіс-
тів».

Законом посилено захист 
журналістів, їхніх близьких ро-
дичів та членів сімей від засто-
сування погроз або насильства 
у зв’язку із здійсненням журна-
лістами законної професійної ді-
яльності, а також у випадку пере-
шкоджання їхньої законній про-
фесійній діяльності.

Збільшено санкції у стат-
ті 171 Кримінального кодексу 
України, а також викладено в 
новій редакції частину четверту 
статті 3451 Кримінального ко-
дексу України. Нею депутати пе-
редбачили кримінальну відпові-
дальність за погрозу вбивством, 
насильством, знищенням чи по-
шкодженням майна журналісту, 
його близьким родичам чи чле-
нам сім’ї, умисне заподіяння та-
ким особам побоїв, легких, се-
редньої тяжкості або тяжких ті-
лесних ушкоджень у зв’язку із 
здійсненням цим журналістом 
законної професійної діяльнос-
ті, вчинене повторно або за по-
передньою змовою групою осіб 
або організованою групою у ви-
гляді. За такі злочини каратимуть 
позбавленням волі на строк від 
семи до чотирнадцяти років.

Незаконне вилучення зібра-
них, опрацьованих, підготовле-
них журналістом матеріалів і тех-
нічних засобів, якими він корис-

тується у зв’язку із своєю про-
фесійною діяльністю, незаконна 
відмова у доступі журналіста 
до інформації, незаконна забо-
рона висвітлення окремих тем, 
показу окремих осіб, критики 
суб’єкта владних повноважень, 
а так само будь-яке інше умис-
не перешкоджання здійсненню 
журналістом законної професій-
ної діяльності тепер «караються 
штрафом від 500 до 1000 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк 
до шести місяців, або обмежен-
ням волі на строк до трьох років».

Вплив у будь-якій формі на 
журналіста з метою перешко-
джання виконанню ним профе-
сійних обов’язків або пересліду-
вання журналіста у зв’язку з його 
законною професійною діяльніс-
тю «караються штрафом від 1000 
до 2000 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або аре-
штом на строк до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк до 
чотирьох років».

Якщо дії, вказані у попе-
редньому абзаці, були вчинені 
службовою особою з викорис-
танням свого службового стано-
вища або за попередньою змо-
вою групою осіб, то тоді перед-
бачено покарання «штрафом від 
2000 до 3000 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк 
до п’яти років, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без та-
кого».

Під час слухань у 
справі про притягнення 

Кадури до кримінальної від-
повідальності за участь у протес-
тах українські суди не взяли до 
уваги його заяви про жорстоке по-
водження. Розслідування обста-
вин побиття та затримання Вікто-
ра Смалія досі триває.

Дубовцев та інші проти Укра-
їни: чотирнадцять заявників були 
затримані у Дніпрі після сутичок з 
поліцією та «тітушками» у ході міс-
цевого Євромайдану.

Хоч деяким із них згодом було 
присуджено виплати за незаконне 
утримання, розпочаті кримінальні 
провадження щодо суддів, проку-
рорів та поліцейських або вже за-
криті, або досі тривають.

Воронцов та інші проти Укра-
їни: заявники брали участь у Май-
дані в Харкові та були затримані 
під час протестів через непокору 
поліції, допитані і визнані винними 
у вчиненні адміністративних про-
ступків, зокрема, через викорис-
тання образливої лексики щодо 
поліції. 

Скарги переважно були зосе-
реджені на чотирьох порушеннях: 

права на життя (в контексті 
вбивства Юрія Вербицького); 

заборони катування та нелюд-
ського ставлення (включаючи не-
належну медичну допомогу при за-
триманні), і відсутність ефективно-
го розслідування цих діянь; 

права на свободу та особисту 
недоторканність (через незаконні 
та безпідставні затримання і від-
сутність ефективного механізму 
компенсації за них); 

права на свободу зібрань, зо-
крема, через спроби запобігти 
участі у протестах чи розігнати їх. 

Крім того, деякі скарги також 
стосувалися права на приватність, 
свободи вираження поглядів, а та-
кож заборони дискримінації.

Усі п'ять справ, які хоч і виріз-
няються контекстами, поєднує 
дещо спільне, крім суспільного тла 
часів Революції Гідності: ремарка 
про те, що «розслідування досі три-
ває».

У певних випадках цій фра-
зі передує опис внутрішніх пере-
вірок чи судових проваджень, де 
правосуддя шукалось… але досі 
не знайшлось.

Мирний протест 
і знехтувані права: 

що сказав Суд?
Суд визнав Україну винною як 

у порушенні прав людини учасни-
ків Майдану, так і у неефектив-
них розслідуваннях.

Важливо, що з точки зору 
міжнародного права, і порушен-
ня, здійснені режимом Віктора 
Януковича проти протестуваль-
ників на Майдані, і бездіяль-
ність влади у наступні сім років, 
вважаються діяннями держави 
Україна. 

На підставі беззаперечних 
фактів застосування сили до 
учасників Майдану, Суд устано-
вив, що багато випадків жорсто-
кого поводження становлять 
умисну стратегію тогочасної вла-
ди. У трьох ситуаціях дії влади 
були настільки жорстокими, що 
Суд установив факт катування. 

Напевно, найважливіша час-
тина судових рішень стосується 

нездатності української влади 
належно розслідувати порушен-
ня прав людини, а саме: катуван-
ня, жорстокі поводження, викра-
дення і вбивство.

За словами Суду, попри зна-
чний проміжок часу, держав-
ні органи не змогли повноцінно 
розслідувати порушення на наці-
ональному рівні. 

Суд також задовольнив біль-
шість скарг щодо порушення пра-
ва на свободу та особисту не-
доторканність, дійшовши ви-
сновку, що випадки затримання 
протестувальників були свавіль-
ними та позбавленими достатніх 
підстав.

Подібно до висновків щодо 
жорстокого поводження та ка-
тувань, Суд вважав ухвали про 
затримання частиною заплано-
ваної стратегії тогочасної укра-
їнської влади. Суд також встано-
вив, що деякі викрадення були 
скоєні тітушками, які діяли зі зго-
ди держави. 

Жорстока практика влади 
проти протестувальників, включ-
но з їх розгоном, невиправдане 
застосування сили та необґрун-
товане затримання, заважала 
заявникам реалізувати право на 
свободу зібрань, а також участь 
у відкритій політичній дискусії. 

Для Суду стало очевидним, 
що надмірна і жорстока сила та 
ескалація насильства з боку дер-
жави порушили права заявників 
на протест.

Вивчивши урядові матеріа-
ли та заяви щодо окремих ви-
падків насильства проти поліції, 
ЄСПЛ наголосив, що ці дії не свід-
чать про загальний намір демон-
странтів чинити насильство чи 
опір поліцейським силам. 

Зрештою, згадки Суду про 
сплановану або умисну стратегію 
держави можуть свідчити про на-
явність елементів інших міжна-
родних злочинів, наприклад, зло-
чинів проти людяності.

Аргументи щодо злочинів 
проти людяності під час Євро-
майдану підіймались Україною 
в іншій інстанції — Міжнарод-
ному кримінальному суді. Хоч 
вони не були успішно доведені 
тоді, це не виключає можливос-
ті повернення до цього аспекту 
в майбутньому.

Україна: (болісні) 
висновки на озброєння 

Рішення Європейського суду 
справді викликає контрастні по-
чуття. З одного боку, не можуть 
не тішити кілька важливих висно-
вків про події періоду Майдану.

З іншого, Суд пролив багато 
світла на структурні та інституцій-
ні хиби української системи пра-
восуддя. Отже, які наслідки – кон-
кретні і загальні – презентували 
ці рішення?

Реконструйовано важливі 
факти. Відтепер українське сус-
пільство має висновки автори-
тетної та незалежної міжнарод-
ної установи, підтверджені через 
юридичну процедуру щодо обста-
вин, якими часто маніпулюють. 
Серед них ключовими є кілька: 

протест мав мирний характер, 
і індивідуальні акти насильства з 
боку протестувальників не спрос-
товують цього факту; 

наміром влади був саме роз-

гін протесту, і для цього викорис-
товувалась надмірна сила;

«тітушки» діяли зі згоди чи 
сприяння режиму.

Заявники отримають випла-
ти. Суд зобов'язав Україну ви-
платити деяким заявникам від-
шкодування за матеріальну і не-
матеріальну шкоду у різних роз-
мірах – від 1.200 до 30.000 євро 
залежно від тяжкості і характеру 
порушення.

Однак рішення Суду не викону-
ється одномоментно – заявникам 
ще доведеться пройти етап вико-
нання рішення в Україні. Це сто-
сується, зокрема, і отримання ви-
плат – коли вони будуть здійснені, 
складно передбачити.

Правосуддя доводиться шу-
кати не вдома. Після семи років 
очікування розслідування суспіль-
но значущих подій Євромайдану 
прогресувало значно далі на між-
народному рівні, ніж у національ-
ній юрисдикції.

Що ще важливіше, Суд розгля-
нув історії лише 39 осіб, тоді як ти-
сячі інших все ще чекають на фак-
ти, конкретику і справедливість. 
Українська система правосуддя 
повинна побудувати свою страте-
гію на прагматичному правилі: ко-
жен день затягування – шлях у ні-
куди.

Обов'язок держави провести 
швидке та ефективне розсліду-
вання існує не лише для втамуван-
ня цікавості громадськості. У цьо-
му є і значний практичний сенс –
інформація може знищуватись чи 
губитись, свідки та винні – забу-
вати подробиці подій.

Це знак для української влади 
якнайшвидше змінити свою стра-
тегію у справах Майдану, якщо 
справедливість для сотень потер-
пілих і для суспільства загалом є 
справжнім пріоритетом. 

Перемога і зусилля учасників 
Євромайдану є знаковими. Однак 
ЄСПЛ жодним чином не замінить 
зусилля держави. Суд лише спира-
ється на факти, надані сторонами.

Заявники, як приватні особи, 
не мають доступу до такого об-
сягу інформації, яким потенційно 
володіє держава Україна. Проте, 
внаслідок відсутності ефективно-
го розслідування подій держава 
Україна теж не може запропону-
вати суспільству повноцінну кар-
тину.

Тому хоч Суд і описав події уза-
гальнено, правосуддя на націо-
нальному рівні може дати незрів-
нянно більше відповідей.

Лише воно здатне встанови-
ти конкретних винних, віднови-
ти факти до найменших деталей 
і відтворити суцільну картину — 
не тільки того, що відбувалось на 
Майдані в Києві чи Дніпрі, а у шир-
шому суспільному контексті того 
періоду. 

Шляхи до правосуддя і спра-
ведливості завжди довгі, склад-
ні і болісні. Але вони вартують зу-
силь. Залишається сподіватись, 
що одного дня колишній виклик 
для правосуддя зможе стати його 
тріумфом.

Максим ВІЩИК,
юридичний консультант Global 

Rights Compliance
Лідія ВОЛКОВА,

 для УП
 «Українська правда», 22. 01. 2021

Pravda.com.ua.

Народний депутат України 
втратить свої повноваження, 
якщо суд визнає його винним у 
неперсональному голосуванні, 
що є кримінальним правопору-
шенням, заявив голова Верхо-
вної Ради України Дмитро Разум-
ков.

«Кнопкодавство – це кримі-
нальне правопорушення, тому 
рішення буде прийнято в рамках 
діючого Кримінального процесу-
ального Кодексу. Якщо вступає 
в силу рішення суду, то народний 
депутат перестає бути народним 
депутатом України. Фактично ав-
томатично», цитує прес-служба 
ВР заяву Разумкова.

Разумков зазначив, що ВР 
комплексно підходить до питан-
ня боротьби з кнопкодавством і 
вже є перші рішення.

«Місця на задніх рядах, які 
не закріплені за народними де-
путатами і де, можливо, відбува-
лися такі ганебні явища, відклю-
чені від системи «Рада». Споді-
ваємося, що найближчим часом 
нам вдасться прив'язати картку 
депутата до конкретного місця. І 
ми фактично зможемо бачити, з 
якого місця або за кого проголо-
сував той чи інший нардеп», упев-
нений Разумков.

Голова Парламенту також до-
дав, що планується додатково 
встановити чотири камери віде-
оспостереження в залі пленар-
них засідань.

Разом із тим він зазначив, 
що в нинішньому скликанні Ради 
кнопкодавство має одиничний 
характер. «Але керівництво пар-
ламенту докладає зусиль, щоб 
повністю позбутися від таких ви-

падків», наголосив він.
Голосування депутата парла-

менту винятково особисто і лише 
за себе давно значиться в нашо-
му законодавстві. Але це масово 
порушувалося в Раді попередніх 
скликань. І серед кількох пунк-
тів законодавства, якими перед-
бачене дочасне позбавлення де-
путата його мандату. Статусу, не 
фігурує «кнопкодавство». Але на-
томість, є пункт про позбавлення 
мандату в разі вчинення кримі-
нального злочину й відповідного 
вироку суду. 

І ось Верховна Рада ниніш-
нього скликання запровадила 
кримінальну відповідальність за 
неособисте голосування народ-
них депутатів. Відповідний За-
кон щодо забезпечення особис-
того голосування народними де-
путатами України Верховна Рада 
ухвалила 19 грудня 2019 року.

Законом внесено зміни до 
Кримінального кодексу України 
(доповнено статтею 364-2). За 
умисне здійснення народним де-
путатом на пленарному засіданні 
Верховної Ради голосування за-
мість іншого народного депутата 
(неособисте голосування) кара-
тимуть штрафом від 3 до 5 тисяч 
неоподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян. 

Звичайно, якщо врахува-
ти, що цей мінімум становить 17 
гривень, тобто максимальний 
штраф буде у 85 тисяч гривень, 
покарання не таке й велике для 
небідних депутатів. Але тут голо-
вне – що це кримінальне пока-
рання, за кримінальний злочин. 
А отже – позбавлення мандату 
депутата. 

Депутат втратить мандат, 
якщо суд визнає його винним 

у неперсональному голосуванні 

За погрози журналістам 
каратимуть в’язницею

Права людини у вирі Революції 
Гідності. Не загубились
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Лютий – місяць, насичений на 
різні символічні дати. Ось і сьогод-
ні – шоста річниця других Мінських 
угод («Мінська-2»). Можна в черго-
вий раз підвести підсумки їх вико-
нання і оцінити перспективи їх ре-
алізації. Однак у порівнянні з попе-
редніми роковинами цих угод ситу-
ація ніяк не змінилася. І якщо рік 
або два тому хтось ще міг живити 
хоч якісь надії на якийсь прогрес в 
їх здійсненні, то зараз в черговий 
раз можна констатувати черговий 
глухий кут, або, якщо м'якше, – па-
тову ситуацію в переговорах з при-
воду цих угод.

Ситуація та ж сама, що була і ра-
ніше. Росія наполягає на своїх умо-
вах виконання Мінських угод – спо-
чатку вибори і амністія, закріплен-
ня в Конституції «особливого стату-
су» не просто для ОРДЛО, а для двох 
сепаратистських республік, під-
контрольних РФ. Україна наполягає 
на тому, щоб спочатку були повніс-
тю припинені всі військові дії, вико-
нані всі пункти з безпеки, було за-
крито (передано під спільний, в тому 
числі і міжнародний контроль) укра-
їно-російський кордон в зоні кон-
флікту. «Особливий статус» повинен 
бути наданий новим органам місце-
вого самоврядування (районним та 
міським радам), обраним в резуль-
таті перехідних виборів, але ніяк не 

«республікам», які повинні припи-
нити своє існування. Що стосується 
закріплення «особливого статусу» 
ОРДЛО в Конституції України, то на-
віть якщо цього сильно захотіти, то 
300 голосів за це не буде у Верхо-
вній Раді України. Петро Порошен-
ко допустив в лютому 2015 р грубу 
помилку, погодившись на таке фор-
мулювання в «Комплексі заходів ...» 
(других Мінських угодах). І ця міна 
уповільненої дії підриває з тих пір і 
сам «Мінськ-2», і переговорний про-
цес з цього приводу. Ще одна така 
«міна» – питання про контроль над 
україно-російським кордоном в зоні 
конфлікту. У лютому 2015 р. росій-
ська сторона домоглася вигідних їй 
формулювань у Мінських угодах (а 
Петро Олексійович, на жаль, капі-
тулював з цих питань). Ось тоді і ви-
никла «родова травма», яка зроби-
ла «Мінськ-2» фактично мертвона-
родженим.

Чи є вихід з «Мінського глухо-
го кута»? Так, і він був запропоно-
ваний Президентом Зеленським 
та українською делегацією в груд-
ні 2019 року в Парижі на саміті лі-
дерів країн Нормандського форма-
ту – це оновлення Мінських угод, 
перш за все з питання про контр-
оль над кордоном і правовий фор-
мат «особливого статусу» ОРД-
ЛО. Насправді коригування потре-

бують і деякі інші формулювання 
«Комплексу заходів ...». Але бажано 
домовитися хоча б з найпроблемні-
ших пунктів.

Однак Путін категорично про-
ти будь-якої, навіть мінімальної змі-
ни Мінських угод (ось як йому по-
добається те, що було підписано 
12 лютого 2015 р. в Мінську). Мов-
ляв, будь-яка ревізія цих угод є не-
припустимою. Це чому ж? У лютому 
2015 р. вже ревізували перші Мін-
ські угоди. Так чому не можна від-
редагувати другі Мінські угоди? Це 
буде навіть не Мінськ-3, а Мінськ-2 
+. До речі, і ніякої «формули Штай-
нмайєра» в Мінську-2 не було. Вона 
з'явилася вже пізніше. Чому Москва 
на одні зміни і уточнення згодна, а на 
інші – ні? 

Значить можна при бажанні 
вносити якісь поновлення у вихід-
ний текст, або доповнення до ньо-
го. Принаймні можна пошукати вза-
ємоприйнятні компроміси з про-
блемних пунктів цих угод при роз-
робці Дорожньої карти реалізації 
Мінських угод. Така ідея виникла ще 
в 2016 р, але так і не була реалізо-
вана. Загалом, варіанти є. Було б 
бажання і згода російської сторони 
на пошук взаємоприйнятних комп-
ромісів.

Але є у мене відчуття, що зараз 
Мінські угоди переживають не про-
сто чергову клінічну смерть (коли 

завтра їх знову реанімують). Схоже, 
що «пацієнт» віддав богу душу оста-
точно. Можна, звичайно, «покійно-
го» забальзамувати і водити і далі 
навколо нього переговорні хоро-
води з молитвами про воскресіння. 
Але чи є в цьому сенс?

З відходом Ангели Меркель з 
поста канцлера ФРН (що, можли-
во, станеться вже в кінці поточно-
го року) у Мінських угод залишиться 
тільки один діючий «хрещений бать-
ко» – Путін. Під питанням, до речі, 
виявиться і подальше існування 
Нормандського формату в колиш-
ньому вигляді. Тому історична «пу-
повина» Мінських угод почне різко 
слабшати.

Рано чи пізно, але доведеть-
ся відкрито і прямо заявити про 
неможливість реалізації окремих 
пунктів Мінських угод в тому вигля-
ді, як вони були підписані 12 лютого 
2015 р. І це не буде відмова від Мін-
ських угод як таких. Це просто буде 
констатація вже існуючої реальнос-
ті. І така заява може стати імпуль-
сом для початку переговорів щодо 
спірних пунктів Мінських угод і їх 
оновлення. 

Володимир ФЕСЕНКО, 
політолог, керівник Центру 
політічного аналізу «Пента»

«Українська правда», 12. 02. 2021.
Pravda.com.ua

Чи чекають на Білорусь консти-
туційна реформа та дострокові ви-
бори?

Ще пару місяців тому такі очіку-
вання були мейнстримом як у біло-
руських, так і у російських політоло-
гів.

Стартом змін зазвичай вважав-
ся черговий з’їзд Всебілоруського 
народного зібрання, запланований 
на 11–12 лютого.

Відкриття цього зібрання та про-
мова самопроголошеного прези-
дента Лукашенка показали: влада 
змінила свої плани і більше не зби-
рається йти на поступки ані протес-
тувальникам, ані Кремлю.

Спробуємо розібратися, що це 
означає і які наслідки може мати.

В очікуванні транзиту
Про те, що Лукашенко розмір-

ковує про транзит влади, говори-
ли вже давно. Задовго до прези-
дентських виборів минулого року й 
масштабних протестів у Білорусі.

І значне місце у цих планах ві-
дігравало Всебілоруське народне 
зібрання (ВНЗ) – шосте засідання 
дещо специфічного органу, впер-
ше скликаного Лукашенком у 1996 
році, на початку його правління, для 
боротьби із тоді опозиційним парла-
ментом.

Завдяки цьому зібранню Лука-
шенко зміг отримати розширенні 
повноваження, монополізувавши 
всю владу у країні. Тому наступні зі-
брання мали більше декоративний 
характер – раз на п’ять років пред-
ставники «громадськості» збирали-
ся у Мінську, схвалювали дії влади 
та запропонований нею курс на на-
ступні роки.

Проте початок протестів та по-

треба у форсованій реформі вла-
ди знов повернули інтерес до ВНЗ. 
Вважалося, що Лукашенко піде на 
реформу за казахстанським сцена-
рієм, створивши при зібранні постій-
но діюче політбюро та ставши його 
головою.

Тим самим на новій посаді Лука-
шенко зберіг би значну частину пре-
зидентських повноважень, що від-
кривало шлях і до дострокових пар-
ламентських та президентських ви-
борів.

До останніх самопроголошеного 
президента активно спонукала і Ро-
сія, яка бачила у білоруських протес-
тах шанс на створення альтернатив-
них центрів влади у Білорусі та мож-
ливість просування політиків, більш 
схильних до подальшої інтеграції, 
аніж Лукашенко.

Тож невипадково тези про по-
требу якомога швидших конститу-
ційних змін та дострокових виборів 
лунали під час кожної розмови Лука-
шенка з росіянами.

По суті, це стало умовою росій-
ської підтримки, без якої самопрого-
лошений президент міг би і не втри-
мати владу.

Тож ще у листопаді-грудні мину-
лого року такий сценарій вважався 
найбільш імовірним. Проте за остан-
ні місяці ситуація докорінно зміни-
лася.

Новий план Лукашенка
Про те, що не варто очікувати 

швидких змін, було відомо ще напе-
редодні ВНЗ. Зокрема, його органі-
затори вже заявляли, що на адре-
су зібрання від громадян надійшло 
більш ніж 6 тисяч пропозицій про 
конституційні зміни. А це означало, 
що цю тему збираються «заговори-

ти», без ухвалення рішень.
Проте всі крапки над «і» розста-

вила кількагодинна промова Лука-
шенка на початку зібрання. Він дав 
зрозуміти, що не піде ані на швидкі 
політичні зміни, ані на поступки РФ.

Зокрема, перерозподіл влади 
буде можливий не раніше наступно-
го року. «Протягом цього року проєкт 
конституції буде готовий, і він буде 
протягом року обговорений всена-
родно. А на початку наступного року, 
як мінімум, ми винесемо його на ре-
ферендум», – пообіцяв Лукашенко.

При цьому він не згадав про 
можливість дострокових виборів, 
які він раніше обіцяв провести од-
разу після конституційної реформи. 
Швидше за все, цю обіцянку він про-
сто вирішив «забути».

Тим більше, що у своїй промові 
Лукашенко озвучив умови, за яких 
він готовий віддати владу, і виконан-
ня цих вимог найближчим часом на-
вряд чи можливе.

«Головна умова: в країні мир, 
порядок, ніяких протестних дій, ви-
словлювати думку – в рамках зако-
ну… Друга умова. Якщо складеться 
так, що до влади прийдуть не «ті», то 
другим пунктом запишемо, що жод-
на волосина з прихильників ниніш-
нього президента впасти не може», 
– заявив Лукашенко.

При цьому самопроголошений 
президент підтвердив, що транзит 
влади призведе до збільшення по-
вноважень ВНЗ – зібрання має ста-
ти конституційним органом, який 
буде стабілізатором на перехідний 
період.

Так само Лукашенко пішов на 
розворот свого курсу на інтеграцію 
з РФ. Точніше, повернувся до зви-
чайної стратегії «багато обіцянок – 
мало реальних кроків».

«Уся система органів Союзної 
держави створена, і вона ще не від-
працювала своє, вона життєздат-
на, вона не може бути викинута на 
звалище. Ось і вся відповідь. Давай-
те пройдемо цей шлях і подивимося, 
що скажуть народи. Може, вони ска-
жуть, що мало цієї інтеграції, підемо 
далі. Але не можна перестрибувати 
через етапи, не можна перенапру-
жувати обстановку ні в Росії, ні тим 

більше в Білорусі»!, – заявив він.
 Що стало причиною такої зміни 

риторики Лукашенка? 
Експерт незалежної ініціативи 

«Мінський діалог» Дзяніс Мельянцов 
пояснює це тим, що білоруський ре-
жим наразі почувається набагато 
безпечніше, аніж пару місяців тому. 
«Хоча протестні настрої нікуди не по-
ділися, протестна активність взимку 
суттєво впала. А на додачу протес-
ти всередині Росії відвертають ува-
гу Кремля від Мінська і, як наслідок, 
зменшують зовнішній тиск на Лука-
шенка», – пояснює він.

Таким чином, вважає експерт, 
Лукашенко вирішив відмовитися від 
нав’язаної йому моделі термінового 
транзиту влади. «Проте, і зібрання 
це підтвердило, від самої ідеї тран-
зиту Лукашенко не відмовився. Він 
розраховує стабілізувати ситуацію 
у країні і в таких умовах провести 
щось схоже на казахський транзит 
– звільнити президентську поса-
ду, проте зберегти за собою ключо-
ві повноваження», – додає Мельян-
цов.

В очікуванні весни
Офіційний Мінськ доклав багато 

зусиль, щоби показати зібрання 11-
12 лютого як своєрідний «з’їзд пе-
реможців». Зібрання мало створити 
картинку перемоги не лише над про-
тестами всередині країни, а й над 
Заходом.

Показово, що, згадавши ЄС, Лу-
кашенко розповів, що й там вже ві-
дійшли від жорсткої політики й ні-
бито готуються визнати його прези-
дентом. Як доказ він розповів про 
недавній лист голови Єврокомісії 
Урсули фон дер Ляєн, де він назва-
ний «его превосходительство пре-
зидент Республики Беларусь»!. «Пи-
шуть одне, а на Заході вітають інших. 
Могли написати «експрезиденту», 
«колишньому президенту» або «біло-
руському народу». Проте я вдячний, 
що вони розуміють, хто в домі госпо-
дар», – зазначив Лукашенко.

У Єврокомісії оперативно відре-
агували на цю заяву. Там повідоми-
ли, що вказаний лист присвячений 
перенесенню саміту Східного парт-
нерства і його датовано 9 червня 

минулого року – часом, коли Лука-
шенко ще вважався президентом.

Так само сумнівно виглядає й 
перемога над протестами.

Напередодні білоруські держав-
ні медіа оприлюднили результати 
опитування, проведеного на замов-
лення держагентства БЕЛТА, згідно 
з яким рівень підтримки Лукашенка 
зріс до 66,5%, а протести у країні не 
підтримують 72,4%.

На результати цього опитуван-
ня й спирається влада, говорячи про 
перемогу над протестами.

Втім, підстав довіряти такій со-
ціології небагато. Зокрема, нещо-
давнє опитування британського 
Chatham House показало, що Лука-
шенка підтримують 27,4% білорусів, 
що менше за результат ув’язненого 
кандидата у президенти Віктора Ба-
барико (28,8%). Ще чверть білорусів 
не бачать політиків, гідних довіри, а 
решта – підтримують інших опози-
ційних Лукашенку політиків.

Вже за місяць переможні заяви 
Лукашенка можуть бути спростовані 
відновленням навесні масових про-
тестів. Наразі вважається, що вони 
будуть менш масовими, аніж восени 
– значна частина активних протес-
тувальників або ув’язнена, або за 
кордоном. Проте білоруські протес-
ти вже не раз дивували скептиків.

 А головне – західні санкції поси-
лили залежність Мінська від фінан-
сової допомоги РФ. Наразі наступ-
ний російський кредит – на суму по-
над $3 млрд – Мінськ планує отри-
мати наприкінці лютого.

Проте чи надовго вистачить цієї 
допомоги? І чи готова Росія й надалі 
фінансувати Лукашенка без зустріч-
них поступок з його боку?

Тож про перемогу Лукашенка го-
ворити явно зарано. І не виключено, 
що його виступ на Всебілоруському 
народному зібранні був лише сеан-
сом самозаспокоєння.

Юрій ПАНЧЕНКО,
редактор «Європейської правди»

«Українська правда» – 
«Європейська правда», 

12. 02. 2021
Pravda.com.ua

Самозаспокоєння Лукашенка: 
чому білоруська влада змінює тактику

Шоста річниця «Мінського глухого кута»
Довідково про Мінські угоди. 

Після перемоги другого Майдану, 
який ліквідував антинародний ре-
жим регіоналів, його прихильники 
пішли на прямий розвал держави. 
За їх потурання Росія невдовзі за-
гарбала Крим. Потім сепаратисти, 
підтримані Росією, підняли заколот, 
захопили Донецьк і Луганськ, части-
ну Донбасу.

Коли наша армія спробувала по-
вернути ці території, на допомогу се-
паратистам прийшла Росія, зброй-
ні сили якої вторглися на українську 
землю. Бої було запинено підписан-
ням у Мінську 5 вересня 2014 року 
перших Мінських угод, між воюючи-
ми сторонами. Угоди передбачали 
припинення бойових дій і повернен-
ня непідконтрольних територій Дон-
басу під контроль нашої держави. 

Але сепаратисти і Росія зірвали 
угоди, війна тривала. Тому 12 люто-
го 2015 року у Мінську було підпи-
сано другі Мінські угоди на виконан-
ня перших. Їх підписали президен-
ти України, Франції, Росії, канцлер 
Німеччини: відповідно Порошенко, 
Олланд, Путін, Меркель. (Кількарічні 
переговори цих держав по Донбасу 
названо Норманським форматом). 
Але й ці угоди не виконано: війна 
триває, заколотники і росіяни продо-
вжують обстріли, окупована частина 
Донбасу не повернута під юрисдик-
цію України. 
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Закордонне українство150-річчя з дня 
народження Лесі Українки

Виходить 14-томне зібрання 
Презентація 14-томника стане цен-

тральною подією ювілейного року. Укра-
їна чекала на це видання півстоліття. Зі-
брання дійсно унікальне, адже попере-
днє «повне» видання було цензурова-
ним і складалося з 12 томів.

Принципова відмінність зібрання – 
максимальна увага до рукописів Лесі 
Українки, зокрема до чернеток, які від-
кривають завісу над таємницями твор-
чого процесу. 

Видання поділене тематично і жан-
рово за такими напрямами-блоками:

драматургія (1–4 томи.),;
поезія та ліро-епічні поеми (5 том); 
художня проза (6 том);
літературна критика та публіцисти-

ка (7 том); 
переклади (8 том); 
записи народної творчості та пісні, 

записані з голосу Лесі Українки (9 том); 
«Стародавня історія східних наро-

дів» та конспекти, виписки, нотатки 
(10 том); 

листування (11–14 томи). 
Повне зібрання творів Лариси Ко-

сач-Квітки офіційно представлять у рам-
ках Масштабного мистецького проєкту 
«Леся Українка: 150 імен» в «Національ-
ному центрі «Український дім».

Зібрання підготовлено та видано 
зусиллями провідних науковців Волин-
ського національного університету ім. 
Лексі Українки та інших навчальних і на-
укових інституцій України.

У музеї Тараса Шевченка 
відкрили виставку костюмів 

за творами Лесі Українки
У цьому столичному Національно-

му музеї – виставка «Історія в костю-
мі». Там представлені оригінальні теа-
тральні костюми, створені для вистав 
за творами Лесі Українки з 1939 до 
2002 року. Вони ретроспективно відо-
бражають історію столичного театру, 
що носить ім’я Лесі Українки.

Більшість костюмів представля-
ють 4 версії втілення на сцені філо-
софсько-поетичної драми «Камінний 
господар». ЇЇ герої вперше вийшли 
на сцену Київського державного ро-
сійського драматичного театру у січ-
ні 1939 року. Вистава стала свідчен-
ням творчої зрілості театру та ви-
значила його майбутнє ім’я: з квітня 
1941 року Київська російська дра-
ма називається Театром імені Лесі 
Українки.

Художній керівник театру режисер 
Костянтин Хохлов тричі звертався до 
постановки цієї драми (1939, 1946, 
1951).

Продовженням сценічного життя 
«Камінного господаря» стали поста-
новки 1971 року (режисер Микола Со-
колов) і 2002 року («У полоні пристрас-
тей», режисер Михайло Резнікович).

Драма Лесі Українки «У пущі» (ре-
жисер Микола Соколов) увійшла до 
репертуару театру в 1957 році, а у 
1979 році сама Леся Українка стала 
героїнею вистави «Сподіватися» за 
п’єсою Юрія Щербака (режисер Ірина 
Молостова).

Співавторами цих сценічних тво-
рів за різних часів були художники 
Анатолій Петрицький, Моріц Уман-
ський, Данило Лідер, Олена Кривин-
ська, Катерина Гаккебуш, Михайло 
Улановський, Віктор Мигулько, Марія 
Левитська. Причетні до їх створення 
композитори Мирослав Скорик, Бо-
рис Лятошинський, Олег Кива.

Уже понад п’ятнадцять років ко-
жен новий сезон театру відкриваєть-
ся виставою «У полоні пристрастей» 
(«Камінний господар») Лесі Українки. 

Виставка триватиме з 10 по 28 
лютого 2021 року.

25 лютого відзначається ця дата видатної української письменниці – 
поетеси, драматурга, прозаїка, літературного критика, перекладача, од-
нієї з найвидатніших представників українського духу.

У США українці 
відзначають 

150-річчя 
від дня народження 

Лесі Українки
Українські громадські й культурні організації 

в США готують заходи до 150-го ювілею видатної 
української письменниці, перекладачки, громад-
ської та культурної діячки Лесі Українки.

Зокрема, Союз українок Америки, відділ Нью-
Йорк, проведе 26 лютого свято «З днем народжен-
ня, Лесю!», на яке запрошує всіх охочих. Реєстра-
ція до 25 лютого включно.

Український культурний осередок м. Лос-
Анджелес запрошує 28 лютого на концертно-теа-
тральну програму «Велична жінка Леся Українка». 

«25 лютого 2021 року відзначатиметься 
150-річчя від дня народження видатної україн-
ської письменниці та громадської діячки Лесі 
Українки. Ще у 2018 році Верховна Рада України 
ухвалила постанову про відзначення на держав-
ному рівні цієї події. Кожну громаду України та 
українців по усьому світові надихали долучитись 
до цього процесу і організувати свій захід при-
свячений видатній українській письменниці Лесі 
Українці. Отже, Український культурний осередок 
м. Лос-Анджелес долучається до цієї ініціативи», 
йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський ви-
дав Указ про відзначення 150-річчя від дня наро-
дження Лесі Українки на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства 
культури та інформаційної політики відбудеться се-
рія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 
лютого.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать 
педагогчними, освітніми, творчими конкурса-
ми, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка 
українських освітян діаспори, українці в Норвегії, 
Угорщині, ОАЕ, Німеччині та інших країнах, україн-
ські дипломатичні та консульські установи за кор-
доном тощо.

Олена Пчілка, мама Лесі, 
і Леся Українка. Ялта, січень 1898 р. З братом Михаїлом. Початок 1890 років.

Леся Українка з родичами. Зелений гай, літо 1906 р. 1886 р.

Оксана Старицька, Ольга Косач, 
Леся Українка. Фото 1896 рю

Через пандемію в 2020 році щоріч-
на виставка матеріялів про Голодомор 
-Геноцид в Джакаранда публічній бі-
бліотеці у місті Венис у південно-захід-
ній Флориді (США) була перенесена на 
лютий 2021 р. Матеріяли, виставлені у 
трьох шафках, притягують глядача сво-
їми заголовками та авторами.

Тут видно «The Harvest of Despair» 
R. Conquest; «Red Famine-Stalin’s War 
on Ukraine» A. Applebaum; «Bloodlands-
Europe between Hitler and Stalin» T. 
Snyder; The Holodomor Series from 
Ukrainian Studies Fund; «Execution by 
Hunger-The Hidden Holocaust» M. Dolot; 
«The Ukrainian Holocaust» V. Hryshko; 
Opening of Holodomor Monument in DC; 
Congressional Record of Hearings on 
Holodomor 1932-33.

Крім книжок про Голодомор в англій-
ській мові, виставлено також програмки 
з концертів, присвячених пам’яті жертв 
Голодомору та фільми-DVD’s: «Genocide 
Revealed» Y. Luhovy та «Mr.Jones».

Адреса бібліотеки: Jacaranda Public 
Library, 4143, Woodmere Park Blvd, 
Venice,FL , phone: (941) 861-1272.

Щира подяка за матеріяли про Го-
лодомор бібліотеці ім. Сенатора Юзика 
при Осередку ім. св. Андрія в North Port, 
FL та Лідії Білоус, Оксані Лев і Вірі Бод-
нарук. Виставка організована автор-
кою цих рядків – референтом зовніш-
ніх зв̀ язків 56 Відділу Союзу Українок 
Америки.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США)

Фото Богдана Боднарука

На фото: Віра Боднарук 
та Леся Попель (голова 56 Від. СУА); 

матеріяли виставки.

Пам̀ яті 
Івана Арделяна

В Румунії на 79-му році життя відійшов у вічність 
видатний поет, заслужений університетський профе-
сор, засновник Клузької філії Союзу українців Руму-
нії Іван Аределян. Арделяна не стало 3 лютого в місті 
Клуж-Напока.

Про це повідомляється на сторінці Союзу україн-
ців Румунії (СУР) у Фейсбуці. 

«Союз українців Румунії висловлює найщиріші 
співчуття скорботній родині та глибокий сум з при-
воду непоправної втрати»,- зазначили в організації.

Іван Арделян народився 4 червня 1942 року в 
селі Кричунів Марамуреського повіту. Здобув се-
редню освіту в ліцеї імені Драгоша Воде в місті Сіге-
ту Мармацієй, потім закінчив Фізико-математичний 
факультет Клузького Університету імені Бабеша-Бо-
йоя, де згодом працював викладачем фізики. Був 
нагороджений Премією Румунської Академії ім. Кон-
стантіна Мікулеску (1980 р.) та численними почесни-
ми грамотами за наукову діяльність.

У 2007 році Орадський Університет удостоїв його 
титулом «Doctor Honoris Causa», а у 2012 році отри-
мав почесне звання «Заслужений професор фізич-
ного факультету Клузького Університету імені Бабе-
ша-Бойоя».

Арделян підготував багато поколінь студентів і 
магістрів, під його керівництвом чимало з них захис-
тили свої докторські дисертації.

Він - автор багатьох наукових праць і книг, в тому 
числі колективних.

Дебютував з віршами в українській газеті «Новий 
вік» 1961 року. Видавничий дебют відбувся в 1987 
році з книгою «Дорога» (Видавництво «Критеріон»).

Друкувався в збірнику «Обрії» та різних 
журналах.

Автор ряду поетичних збірок: «Ностальгія ві-
кон» (2000) – нагороджена дебютною премі-
єю Спілки письменників Румунії; «По той бік 
небесних порогів» (2001); «Зруками до неба» 
(2002); «Осінні сни» (2003); «Срібні думи» 
(2005); «Іржаві сліди» (2006); «Баланс аб-
солютний» (2009), «Симфонія душі» (2017), 
«Daţi cerului azur» (румунською мовою в пе-
рекладі Степана Ткачука, 2001).

Флорида: 
виставка про Голодомор-Геноцид в Україні
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В рамках підготовки до про-
ведення в Парижі Олімпійських 
ігор 2024 року було прийнято рі-
шення перефарбувати Ейфеле-
ву вежу у золотий колір. За за-
думом мерії, вежа буде сяяти зо-
лотом на тлі концертів і спортив-
них змагань, які розгорнуться на 
Сені і прилеглій набережній. 

У Парижі затіяли масштабну 
підготовку до Олімпійських ігор 
2024 року. Мер Парижа Анна 
Ідальго оголосила про рекон-
струкцію головної вулиці міста. 
Єлисейські поля перетворять на 
«розкішний сад». Передбачаєть-
ся розширити пішохідну частину 
за рахунок проїжджої, упорядку-
вати зону відпочинку і висадити 
дерева. На це мерія готова ви-
тратити € 250 млн, а реконструк-
ція триватиме аж до 2024 року.

Ребрендингу піддасться й ін-
ший символ Парижа – Ейфелева 
вежа. Її напередодні Олімпіади 
вирішено перефарбувати у золо-
тий колір. Це обійдеться владі у € 
50 млн. Роботи планують завер-
шити до 2022 року.

Ейфелева вежа набула ни-

нішнього темно-сірого кольору 
в 1968 році. Але якраз про зо-
лотистий колір мріяв сам Гюстав 
Ейфель. Вважається, що інже-
нер вибрав такий відтінок, тому 
що будівлі навколо побудовані з 
вапняку, і жовто-коричневий ко-
лір органічно вписався б в архі-
тектурний ансамбль. Але перш 
ніж наносити нову фарбу, до-
ведеться зняти з металевої по-
верхні шари фарби від попере-
дніх 19-ти пофарбувань.

Крім того, влада планує про-
вести масштабну реконструкцію 
Марсового поля – парку на пів-

день від Ейфелевої вежі, де за-
звичай туристи фотографуються 
на тлі вежі.

Ейфелеву вежу побудували в 
1889 році для проведення Всес-
вітньої виставки і спочатку пла-
нували розібрати через 20 ро-
ків. Вежа виконувала функцію 
вхідної арки і запрошувала від-
відувачів пройти до павільйонів 
виставки, які розташовувалися 
на Марсовому полі.

Ейфель довго шукав компро-
міс між чисто інженерною кон-
струкцією і декоративним варі-
антом. У конкурсі архітектурних 
проєктів, поряд з Ейфелем, взя-
ли участь ще 106 претендентів. 
Так, одним конкурентом проєк-
ту Ейфеля була кам'яна башта, 
але французи не стали повторю-
ватися, адже за кілька років до 
цього у столиці США Вашингтоні 
було споруджено 169-метровий 
Монумент Незалежності – Ме-
моріал Джорджа Вишингтона. 

За півроку роботи Всесвіт-
ньої виставки подивитися на Ей-
фелеву вежу прийшли понад 2 
млн відвідувачів. Уже до кінця 

року вдалося відшкодувати три 
чверті всіх витрат на будівни-
цтво. 

Однак самі парижани не оці-
нили проєкт Ейфеля і посилали в 
мерію записки з вимогою розі-
брати вежу ще на етапі її будів-
ництва. Вони побоювалися, що 
металева конструкція стане ар-
хітектурною домінантою міста і 
порушить стилістичну одноманіт-
ність.

У 1887 році 300 письмен-
ників і митців, серед яких були 
Олександр Дюма-син, Гі де Мо-
пассан, композитор Шарль Гуно, 
направили протест на адресу 
муніципалітету, назвавши спору-
дження Ейфеля «марним і жахли-
вим», «сміховинною вежею, домі-
нуючою над Парижем, як гігант-
ська фабрична димова труба». 

Згодом Мопассан частенько 
навідувався у ресторан, розта-
шований на першому рівні вежі, 
але дотепно заявляв, що через 
те, що це «єдине місце в усьо-
му величезному Парижі, звідки 
вежі не видно».

Однак у 1910 році вежу роз-

бирати не стали – Ейфель про-
довжив оренду ще на 70 років, 
а незабаром їй знайшли нове 
застосування: нагорі вежі роз-
містили радіоантену. У 1921 
році з вежі вперше передали 
радіосигнал, а з 1922 року в 
ефір стала виходити радіопро-
грама під назвою «Ейфелева 
вежа». З 1935 року почалася 
трансляція і телевізійних пере-
дач.

У темний час доби вежа під-
свічується. Вперше освітлення 
на Ейфелевій вежі було вклю-
чено у день її відкриття в 1889 
році: тоді воно складалося з 
10 тисяч газових ліхтарів, двох 
прожекторів і встановленого 
на верхівці маяка, світло яко-
го було пофарбоване у кольори 
національного прапора Фран-
ції – синій, білий і червоний. 
У 1900 році вежу оснастили 
електричними лампами. Сучас-
не золотисте освітлення впер-
ше з'явилося 31 грудня 1985 
року. Періодично підсвічування 
міняється в залежності від жа-
лобних або патріотичних дат.

У Парижі вирішили перефарбувати Ейфелеву вежу у золотистий відтінок

У Польщі послабили 
карантин: в театрах, кіно, 

на гірськолижних 
курортах – аншлаг

Від 12 лютого та попередньо до 28 лютого в Польщі 
дозволили частково відкритися майже всім культурним 
установам – кінотеатрам, театрам, філармоніям, вистав-
ковим центрам. Зали дозволено заповнювати лише на 
50%, відвідувачі повинні бути у масках. Споживати їжу і 
напої у залах заборонено.

У Варшаві, столиці Польщі, люди розкупили майже усі 
доступні квитки до низки театрів та кінотеатрів на перші 
вихідні після тривалого локдауну. 

Також у країні відновлено роботу спортивних майдан-
чиків, відкрито гірськолижні траси.

У перший день після послаблення карантину потоки 
автомаших прямували до популярного гірськолижного 
курорту в Закопане. На вихідні 13-14 лютого у Закопане 
приїхали близько 20 тисяч туристів, у готелях були забро-
ньовані майже усі місця з тих, що дозволені за карантин-
ними правилами. 

День без мобільного 
телефону: всесвітня акція
6 лютого відзначається Всесвітній день без мобіль-

ного телефону. Його мета – спробувати якомога менше 
використовувати стільниковий зв'язок і гаджети.

Акція триває до 8 лютого включно: кожен бажаючий 
може приєднатися до неї в один з цих днів.

Всесвітній день без мобільного телефону відзнача-
ється з 2001 року. Ідею акції запропонував письменник 
з Франції Філ Марсо, автор першого роману в СМС і сло-
ва «адіктофонія», що позначає хворобливу залежність 
від мобільного телефону. Його підтримали психологи, 
стривожені новою манією, швидко розповсюджується 
по світу.

У психіатрії для позначення залежності від телефону 
існує спеціальний термін – «номофобія». Вона близька 
до інших залежностей, таких як наркоманія, алкоголізм, 
ігроманія або шопоголізм.

Людина, що страждає від пристрасті до телефону, за 
допомогою інтернет-спілкування прагне компенсувати 
певні особисті проблеми, наприклад, некомунікабель-
ність або боязнь самотності. В основному номофобія зу-
стрічається серед підлітків і людей 18-24 років (77%).

У День без мобільного телефону традиційно прово-
дяться такі акції: в будь-який з трьох днів, починаючи з 
6 лютого, людям по всьому світу пропонується спробу-
вати відмовитися від використання мобільного телефо-
ну; ЗМІ рекомендується зосередити увагу на висвітленні 
цієї теми, а навчальним закладам проводити семінари, 
класні години та дискусії.

Євросоюз: 
де яка мінімальна зарплата
Найнижчу мінімальну місячну заробітну плату (менше 700 

євро) у січні 2021 року мали держави ЄС, розташовані пе-
реважно у Східній Європі. Це Болгарія (332 євро), Угорщина 
(442), Румунія (458), Латвія (500), Хорватія (563), Чехія (579), 
Естонія (584), Польща (614), Словаччина (623) та Литва (642). 
У п'яти державах, розташованих переважно на півдні Євро-
пейського Союзу, мінімальна зарплата становила від 700 до 
трохи більше 1000 євро на місяць: Греція (758), Португалія 
(776), Мальта (785), Словенія (1024) та Іспанія (1108). 

У шести державах, розташованих на заході та півночі ЄС, 
мінімальна зарплата перевищувала 1500 євро на місяць: 
Франція (1555), Німеччина (1614), Бельгія (1626), Нідерланди 
(1685), Ірландія (1724) та Люксембург (2202).

21 із 27 держав – членів ЄС мають встановлений певний 
розмір мінімальної зарплати, не мають цього показника Да-
нія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія, Швеція.

В Японії створюють міністерство 
у справах самотності

Одна з причин – поширення самогубств серед самотніх 
людей, особливо жінок. Проблема дуже загострилася через 
пандемію коронавірусу. Так, за жовтень покінчили життя са-
могубством більше людей, ніж померли від COVID-19 від по-
чатку року. За місяць було зареєстровано 2153 самогубства, 
від початку року через коронавірус померло 2087 осіб.

До обов'язків міністерства входитиме й загалом допомога 
людям літнього віку та контроль стану дитячої бідності.

Відмова від пластику: 
Кока-Кола почне продавати 

напої в паперовій пляшці
Один з найпопулярніших у світі напоїв водночас є одним 

з головних забруднювачів довкілля через свою тару. Coca-
Cola, PepsiCo і Nestlé стали світовими лідерами по забруд-
ненню планети пластиком. Близько 15 тисяч волонтерів зна-
йшли і проаналізували склад викинутого пластику в 55 кра-
їнах. Сміття від продукції Coca-Cola виявили в 51 з 55 країн.

І ось прототип паперової пляшки створила датська Paper 
Bottle Company. Coca-Cola розіллє свій напій Adez в дві тисячі 
пляшок від Paboco. Спочатку вони будуть продаватися через 
роздрібну мережу в Угорщині. Початок продажу буде влітку. 

У жовтні стало відомо, що Coca-Cola вирішила закрити 
200 своїх брендів, тобто майже половину від усього портфеля. 
Компанія відмовиться від випуску дієтичного напою на осно-
ві коли Tab, кокосової води Zico, соку Odwalla і ряду регіональ-
них брендів.

У Берліні з’явиться 
найвищий у Європі 

дерев’яний хмарочос
Тут побудують 98-метровий дерев’яний хмаро-

чос за 90 мільйонів євро. Будівля буде створена з 
поперечно-клеєного бруса, що дозволить викорис-
товувати набагато менше сталі та бетону, ніж за-
звичай.

Компанія UBT, що спеціалізується на екологіч-
но безпечному будівництві, побудує дерев’яний 
комплекс в районі Фрідріхсхайн-Кройцберг. Бу-
дівля, спроєктована норвезькою компанією Mad 
Arkitekter, буде побудована переважно з дерева та 
стане найвищою баштою з цього матеріалу в Єв-
ропі. В якості фундаменту буде використовуватися 
залізобетон.

Комплекс складатиметься з чотирьох будівель 
різної висоти. Загальна корисна площа – 18 ти-
сяч квадратних метрів. З них 60% будуть здавати-
ся в оренду або продаватися під житло, зокрема і 
соціальне, 25% – комерційні приміщення, а решта 
– громадський простір. Перші поверхи будуть від-
водиться під невеликі продуктові магазини, кафе, 
студії та інші комерційні об’єкти. Також тут буде ди-
тячий садок, їдальня, оздоровчий центр з сауною і 
баром. Заплановані зелені двори, тераса на даху 
та міські сади.

Поруч кількість паркомісць зведуть до мініму-
му. Майданчики для приватних автомобілів будуть 
здебільшого замінені місцями для велосипедів, за-
рядними станціями для електромобілів і місцями 
для автомобілів загального користування.
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Радянський 
антирадянський 

фольклор 
 
Вступний іспит з історії в 

університеті.
– Юначе, який цього року 

ювілей?
– Не знаю.
– Ви що, не читаєте газет, 

не слухаєте радіо?
– В нашому місті Мухос-

ранську немає ні газет, ні ра-
діо.

Професор – доценту 
(тихо):

– Може, поїдемо туди на 
літо?

☺ ☺ ☺
– Що в Радянському Сою-

зі найбільш постійне?
– Тимчасові труднощі.

☺ ☺ ☺
– В чому перевага радян-

ської системи?
– Вона успішно долає 

труднощі, відсутні при інших 
системах.

☺ ☺ ☺
– До кінця п'ятирічки у 

нас буде по десять кілогра-
мів м'яса на людину, – каже 
лектор. 

Голос із заднього ряду:
–Вибачте, тут погано 

чути. Ви сказали – на людину 
чи на людині?

☺ ☺ ☺
– Що збирають, якщо не-

має врожаю?
– Пленум компартії.

☺ ☺ ☺
– Що буде, якщо в Сахарі 

побудувати соціалізм?
– Там почнуться перебої 

з піском

☺ ☺ ☺
– З огляду на те, що з 

кормами неблагополучно, 
в СРСР вирішили схрестити 
корову з ведмедем — нехай 
доїться, як корова, а взимку 
смокче лапу.

☺ ☺ ☺
Матч з легкої атлетики 

СРСР – США. Біжать двоє. 
Американець переміг. Ра-
дянські газети повідомили: 
«В бігу на 100 метрів радян-
ський спортсмен зайняв при-
зове друге місце. Американ-
ський бігун був передостан-
нім».

☺ ☺ ☺
Питання після лекції «На-

здоженемо Америку»:
–А коли ми її наздожене-

мо, можна буде там залиши-
тися?

☺ ☺ ☺
У вірменське радіо запи-

тали:
– Чи правда, що в Радян-

ському Союзі зарплата не 
відповідає роботі?

– Цілком відповідає. Дер-
жава робить вигляд, що пла-
тить, а ми робимо вигляд, що 
працюємо.

☺ ☺ ☺
Питання, на яке вірмен-

ське радіо не змогло відпо-
вісти:

«Що буде, коли ми пере-
женемо Америку, яка котить-
ся у прірву?»

☺ ☺ ☺
– Скільки у нас автомобі-

лів на душу населення?
– Два: чорний «воронок» 

і швидка психіатрична допо-
мога.

☺ ☺ ☺
У магазинах м'яса нема, 

ковбаси нема, молока нема. 
І чого у нас тільки нема!

«Зелений змій» червоного кольору: 
повчальні історії з партійного архіву

Пожовклий від часу доку-
мент бив наповал. З розма-
ху і межи очі: «Объявить строгий 
выговор за встречу Нового года с 
беспартийными».

Вдосталь нареготавшись і по-
чухавши потилицю, автор цих ряд-
ків задумливо прорік: а чого б і ні? 
Чому не розповісти допитливому 
читачеві про радянське повсякден-
ня? І хоча б перед святами відпочи-
ти від «білих плям» та «кривавих сто-
рінок» вітчизняної історії.

Врешті-решт, не одні лише ре-
пресії визначали життя сталінсько-
го Харкова. Як і не одні трудові пе-
ремоги, до речі. Навіть «полум’яні 
більшовики» час від часу щось та й 
святкували.

Як саме, можна дізнатися зі ста-

рої періодики: мітинги, демонстра-
ції, урочисті засідання. Та існує і 
більш цікаве джерело – документи 
Партійної колегії Комісії партійного 
контролю при ЦК ВКП(б) по Харків-
ській області. Скорочено – ОблКК.

Протягом кількох десятиліть па-
пери оцієї «КаКи» ретельно прихо-
вували від сторонніх очей. Аби не 
паплюжити світлий образ «руково-
дящей и направляющей силы со-
ветского общества». Та коли доку-
менти розсекретили, виявилося, 
що вони мають і зворотній бік – не 
тільки «очорнюють», а й… олюдню-
ють комуністів. Бо ж показують, що 
святкували вони так само, як до і 
після них – ущент напивалися. Час-
то-густо за казенний кошт.

Не одному сучасному «корпора-
тиву» втер би носа так званий «День 
ударника», влаштований 5 січня 
1935 року харківським відділен-
ням «Промбудпроекту». Сто двад-
цять чоловік відразу – керівництво 
тресту та гості – хвацько погуляли 
в ресторані готелю «Красная», що 
прикрашав перед війною нинішній 
майдан Конституції.

По-справжньому елітний за-
клад, побудований ще за царя-ба-

течка, підпорядковувався «Інту-
ристу». І через це був надзвичайно 
щільно обсаджений сексотами. Хто 
не вірить, може пошукати у мережі 
спогади харківського енкаведис-
та Олександра Бражнєва «Школа 
опричников».

Не дивно, що зміст застільних 
промов швидко став відомим «кому 
положено». Керуючого відділенням 
Олександра Депаніотті звинувати-
ли в антисемітських висловлюван-
нях. Та від п’яних балачок потягну-
лася ниточка і до питань організа-
ційних: скільки коштувало свято і 
хто за нього платив?

Виявилося, що 13 500 карбо-
ванців Депаніоті витяг з обігових 
коштів тресту. А День ударника, 
що дійсно припадав на 5 січня, ке-
рівництво «Промбудпроекту» по-
чало відзначати 4-го, а закінчило 
7-го! Все б нічого, коли не знати, що 
лише 1 січня 1935 року у Харкові 
скасували хлібні картки…

По щирості, місцева «еліта» не 
відзначалася скромністю і в часи 
нормованого розподілу. Поки одні 
голодували, інші святкували так 
бучно, що потрапляли не лише у 
партійні документи, а й до спецдо-
несень ДПУ. Як-от директор 1-ї це-
гельні товариш Рубежанський.

Даємо слово чекістам: «Вече-
ром 29 мая 1934 года Рубежанский 
принимал участие в вечеринке, ор-
ганизованной по случаю выпуска 
курсов повышения квалификации 
при тресте «Промстройматериал». 
Вечеринка, в которой участвовало 
около 40 человек, в том числе зам 
управляющего трестом Гребенюк, 
секретарь парторганизации треста 
Левин и другие ответственные ра-
ботники, превратилась в попойку, 
на которой многие из участников 
перепились до бесчувственного со-
стояния».

Товаришу Рубежанському, який 
«вимкнувся» першим, турботливі 
друзі піймали візника і у супрово-
ді якогось Ковальова, теж геть не 
тверезого, вранці 30-го відправили 
до рідного підприємства. Та спро-

ба здати непритомного керівни-
ка черговому по заводу накрилася 
мокрим рядном. Бо на час передачі 
тіла директор вже не дихав.

Оскільки йшлося про велике 
цабе, до цегельні прибула не лише 
міліція, а й ДПУ. Здається, підозрю-
вали хитро виконаний теракт.

Підозри тільки посилилися, коли 
оперативні працівники навідалися 
до парторга Левіна. Бо ж той вигля-
дав, як у найчорніших криміналь-
них комедіях: «Мертвецки пьяный, 
сильно избитый, в кровоподтеках 
и ссадинах». До всього, «у Левина, 
кроме 2-х револьверов, принадле-
жащих ему, был обнаружен наган 
Рубежанского».

Та швидко виявилося, що 
полум’яного вождя трестівських 
партійців жодні вороги не били. Бі-
дака випав на ходу з кузова ван-
тажної машини, що розвозила по 
квартирах учасників пиятики. А на-
явність «зайвого» ствола поясню-
валася надзвичайною відповідаль-
ністю парторга. Побачивши, що ди-
ректор втрачає тяму, Левін відібрав 
у нього «нагана», аби уникнути дур-
них випадковостей.

Твереза думка, народжена 
п’яною головою, не врятувала пар-
торга від покарання: злетів з поса-
ди так само, як перед тим з маши-
ни. А керуючому «Промбудматеріа-
лом» товаришу Каліфу вліпили до-
гану «за ассигнование банкета при 
тяжелом финансовом положении 
треста».

Що таке ствол в руках п’яного 
хама, 20 квітня 1934 року наочно 
продемонстрував товариш Оста-
пенко, завідуючий юридичною (!) 
консультацією Жовтневого району. 
Заливши очі горілкою, він влашту-
вав стрілянину у переповненій від-
відувачами забігайлівці.

Тільки дивом обійшлося без 
жертв. Коли не рахувати, звісно, 
самого Остапенка. Бо за цю при-
году його поперли з партії. Оскіль-
ки не вперше чудив на п’яну голову. 
І ще до стрілянини мав сувору до-
гану з анекдотичним формулюван-
ням: «за неуход из пивной во время 
драки».

Що саме змусило юриста вихо-
пити револьвер, напевне вже не 
скаже ніхто. Але припустити можна, 
коли врахувати характерну для ста-
лінської епохи особливість. Тодіш-
нім п’яницям ввижалися не зелені 
чортики, а вороги народу. Без жар-
тів! Доведено документально.

Білопільский газетяр Михайло 
Соболь, перебуваючи у відряджен-
ні в Харкові, зайшов до пивної. Аби 
хоч трохи відпочити від важкої ро-
боти з промивки мізків трудового 

с е л я н с т в а . 
Та пропус-
тивши кіль-
ка келихів, 
зам редакто-
ра районки 
зрозумів, що 
відпочити не 
вдасться: за 
сусіднім сто-
ликом явно 
плелася те-
р орис т ична 
змова.

Хоч ноги 
слухалися погано, товариш Соболь 
поспішив до НКВС доповісти про 
почуте. Але невдячні чекісти взя-
ли до уваги не лише його інформа-
цію, а й фізичний стан. У підсум-
ку, 3 березня 1935 року партколе-
гія вліпила журналісту «строгача» 
з попередженням: «За пьянство и 
вымышленное заявление».

А могли б і подяку оголосити! За 
гідну справжнього партійця впер-
тість і послідовність. Бо ж суворою 
доганою історія не скінчилася.

Цитуємо: «После разбора его 
дела на Партколлегии 5. ІІІ. 35 г., тов. 
Соболь на другой же день был подо-
бран в пьяном виде около помеще-
ния 23-й дивизии секретарем поли-
тотдела дивизии, который доставил 
Соболя в штаб дивизии, где после 
проверки документов и выяснения 
его личности он был отпущен, обе-
щая пойти к знакомым на ночлег. 
Однако, минут через 40 Соболь сно-
ва был обнаружен спящим в пьяном 
виде в сквере». З заповітною черво-
ною книжечкою журналісту довело-
ся розпрощатися.

Історичний сквер, де підібрали 
Соболя, існує і дотепер. Як і будинок 
штабу дивізії. Але про неї краще не 
згадувати. Бо там на окрему книж-
ку «п’яних» доган вистачить. Навіть 
сам командир, геройський Михай-
ло Лукін, цілих дві мав. Хоча заліз-
ної волі все одно не пропив, як по-
казала війна.

Натомість тієї волі не вистачи-
ло ще одній відомій особі – першо-
му директору турбогенераторного 
заводу Василю Шибакіну. Він, без 
перебільшення, приніс харківським 
пиякам воістину всесвітню «славу».

Мовою документа: «Будучи в 
заграничной командировке в Лон-
доне, 23. IV. 34 г, на обеде, устро-
енном фирмой «Метро-Виккерс», 
напился до такого состояния, что 
разбил посуду на столе и вел себя 
непристойно как в ресторане во 
время обеда, так и на улице».

В процесі розслідування спра-
ви Шибакін тримався стійко, як і на-
лежить колишньому чорноморсько-
му матросу. Факт випивки визнав, 
та звинувачення у непристойній по-
ведінці категорично відкинув. По-
при те, що її засвідчили інші члени 
радянської делегації, діячі такого ж 
калібру, як і сам Шибакін. Солідну 
московську номенклатуру до роз-
гляду залучали! Врешті-решт, парт-
колегія обмежилася доганою.

Обмежимося і ми. Щирим поба-
жанням не перебирати за святко-
вим столом. Аби історики далекого 
майбутнього не реготали потім над 
діяннями предків.

Едуард ЗУБ
історик, співробітник Українсько-
го інституту національної пам`яті

 «Аргумент», 30.12.2020 

У 1935-му навіть реклама спиртного 
нагадувала серп і молот

Та сама «Красная» (дореволюційний 
«Метрополь). Зруйнована у війну. 

Тепер на її місці аптека.

Зверніть увагу на «довоєнний» градус! 
Від такого геть не важко здуріти

Ще трохи алкогольної реклами 
1935 року

Місце, де обвалилася 
не одна партійна кар’єра

Директор Шибакін. 
Знали б англійці 

про його «подвиги» 
у Феодосії 1920-го!
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Радянський робітник 
з Мінська: «Черевики 
порвані і їсти нічого»

Зараз складно повірити в те, 
якими у білорусів 1930-х років 
були причини, щоб не йти на ра-
дянські свята. А найпопулярніши-
ми, що дійшли до нас у звітах се-
кретних інформаторів, виявилися 
голод, відсутність взуття та одягу, 
а також сил після роботи і затрим-
ка зарплати.

І, звичайно, абсолютна відсут-
ність святкового настрою. Факти 
невдоволення своїм життям на-
передодні свят фіксувалися тися-
чами.

«Мінськ. Електростанція. Пра-
цівниця Чикун: «Кажуть, що в місті 
вже запалили світло, ілюмінація. А 
жерти нічого».

«Тубінститут. Співробітник Ан-
дросік: «Ось святкуємо, а пайка 
святкового не дають. Яке ж це свя-
то? На демонстрацію не піду на по-
рожній шлунок».

«Центральна робітнича полі-
клініка. Санітарка: «Завтра на де-
монстрацію не піду, тому що я і діти 
без хліба, голодуємо».

«Наркомат фінансів. Економіст 
Древотінов: «Це залежить лише від 
вас, молодих, йти на свято, а нам, 
людям похилого віку, доводиться 
вирішувати більш складні пробле-
ми. Про хліб для дітей, для голодної 
сім'ї ... Не знаю, що це буде ... Жити 
все важче і важче. Взимку без 
дров сім'я мерзла, думав, прийде 
весна – зітхну вільніше. А тут тобі 
на – ще гірше, дивишся, хліба не 
вистачає. За останній час систе-
матично починає голодувати сім'я, 
а тут 1 травня, демонстрація».

«Санітарка 1-ї лікарні:« Нема 
чого їсти, я так ослабла, що ходити 
важко! Не хочеться йти на демон-
страцію не ївши, та й їсти нічого».

На деяких підприємствах БРСР 
через затримку зарплати ситуація 
була ще важча.

2 листопада 1931 року в Мін-
ську на швейній фабриці, в Моги-
льові на шорній, а також на бага-
тьох підприємствах Гомеля робіт-
ники ще не отримали зарплати, 
яку їм мали виплатити 15 жовтня. 
Загальна сума затриманої зарп-
лати тільки по Гомелю станови-
ла 300 000 рублів. Плюс справж-
ньою катастрофою для сімей ро-
бітників була затримка продукто-
вого пайка.

На мінській швейній фабриці 
робітник цеху № 2 Єлькін при ко-
легах сказав: «Що з того, що ми за-
кінчимо п'ятирічку в чотири роки, 
коли грошей все одно немає і ку-
пити теж нічого. Уже чотирнадцять 
років, як ми чекаємо і не можемо 
дочекатися поліпшення. І чим далі, 
тим гірше».

Його підтримав робітник Стук-
мейстер: «Ось везуть пшеничне бо-
рошно, ймовірно, комусь на свята. 
Нині свята проходять мляво, бо 
пайків не дають і немає того підйо-
му, що був у перші роки революції».

У Могильові на шорній фабриці 
зарплата за вересень не була ви-
дана і напередодні 7 листопада. З 
цього приводу робочий Бурделяк 
заявив: «Погано стало - грошей не-
має. Днями ходиш голодний, важ-
ко так надалі працювати ».

Затримки зарплати залиши-
лися і в 1932 році. У Могильові 
на шовковій фабриці робочий Бе-
ловежкін скаржився: «Залиши-
лося всього кілька днів до свята, 
а зарплату видали тільки за бе-

резень. А тим часом повинні були 
вже видати за другу половину квіт-
ня. Кооперація вже два місяці ні-
чого не дає, так що першого трав-
ня можна буде спати, бо голодному 
не до святкування». Присутні з ним 
погодилися.

Учнівська молодь теж була не-
задоволена.

У Мінському архітектурно-буді-
вельному технікумі студент Мель-
ников (член партії) констатував: 
«Підходить свято, а у нас в техніку-
мі так тихо, пахне якоюсь мертве-
чиною». На що його безпартійний 
однокашник Франц Янушевський 
відповів: «Мене свята аніскільки 
не цікавлять – я босий і голодний. 
Пишуть по всіх усюдах в газетах 
про закордонну кризу, а свого в 
своїй країні не помічають».

Була у радянських людей ще 
одна проблема – брак взуття. Сис-
тема постачання громадян велася 
тільки через кооперацію: кожен 
був прикріплений до певного ма-
газину і купував по картках вста-
новлені партією і урядом хліб, цу-
кор, борошно, взуття, одяг. Прав-
да, в цих магазинах часто нічого 
не було і навіть за хлібом потрібно 
було вистояти багатогодинні чер-
ги. Талони на взуття регулярно так 
і залишалися нереалізованими, а 
купити щось на ринку робітники не 
могли – через дорожнечу.

У 1932 році напередодні Пер-
шотравня робітник 1-го агрегату 
мінської фабрики «Жовтень» Ве-
ребейчік, розмовляючи з колега-
ми, сказав: «Сухе тепер життя на-
стало. Один раз на рік свято буває, 
і то не можна його відсвяткувати, 
як слід. Раніше на Великдень мож-
на було одягнутися і поїсти. А тепер 
1 травня прийшло, а черевики по-
рвані і їсти нічого».

У Вітебську працівниця льно-
прядильної фабрики «Двіна» нарі-
кала: «Ось тобі і травневі свята - 
дали пайок, що за один день з'їси».

Робітник того ж цеху підтри-
мав її: «На демонстрацію не піду, 
тому що немає взуття, буду сидіти 
вдома».

У Мінську на цегельному ком-
бінаті з початку жовтня 1931 року 
почалася велика текучка робочої 
сили. Причиною був малий заробі-
ток, а також те, що робітники були 
босі і роздягнені. При цьому взут-
тя в коморах було, але його не ви-
давали. Як зазначено в доповідній 
записці, «з числа робітників, у яких 
немає взуття, – не виходять на ро-
боту, в зв'язку з цим адміністрація 
їх звільняє».

В іншій записці сказано: «На 
заводі« Комунар» в ливарному 
цеху близько п'яти чоловік не ма-
ють взуття і працюють босими».

У Мінському фізкультурному 
технікумі студенти 1-го курсу час 
від часу не ходили на лекції через 
відсутність взуття. Молоді люди 
говорили директору: «Якщо Ви нам 
не допоможете дістати взуття, то 
будемо змушені залишити техні-
кум. Їдальня, де студенти харчу-
ються, припинила останнім часом 
відпустку обідів в рахунок стипен-
дії, і потрібно щодня купувати обі-
ди, а у студентів грошей немає. 
Видано аванси по 5 рублів, але 
їх вистачило на п'ять днів, а ре-
шта 25 днів змушені голодувати 
або продавати останню сорочку 
на базарі».

Нагадаємо, в радянській кра-
їні відбулося поступове закріпа-
чення людини. І якщо спочатку 
тільки колгоспник не міг покину-
ти свій колгосп без дозволу голо-

ви і сільради, то до 1940 року люди 
були також прикріплені до своїх 
фабрик і заводів, навчальних за-
кладів. Піти по своєму бажанню 
ніхто не міг самостійна зміна міс-
ця роботи або навчання могла за-
кінчитися тюремним терміном.

Зовсім сумно виглядали ра-
дянські свята для іноземних спеці-
алістів («інспеців»), котрі звикли до 
іншого рівня життя. Про те, що про-
мислові чудеса сталінської епо-
хи закуповувалися за кордоном і 
створювалися «інспецами», зараз 
мало хто знає. Але в СРСР і, зокре-
ма, БССР, багато заводів були по-
будовані саме ними.

Наприклад, інспец Ерслінг, 
який працював на «будовах соці-
алізму» в Могильові, після демон-
страції безрадісно дійшов висно-
вку: «У чому сенс ганяти голодних 
і роздягнених людей по вулицях? 
Ніхто в СРСР добре не живе. Їдять, 
як слід, тільки працівники ГПУ».

Мінський професор 
в 1932-му: 

«Вся природа обрушилася 
на більшовиків!»

Для бійців ідеологічного фрон-
ту всіх рівнів свята ставали додат-
ковим головним болем. Адже ніхто 
не звільняв їх від основної роботи, 
і для підготовки часто доводилося 
залишатися в свій вільний час.

При цьому, як ми вже знаємо, 
у важких економічних умовах було 
неймовірно важко змусити робіт-
ників відзначати радянські свята.

Так напередодні святкування 
річниці «великої жовтневої рево-

люції» 5 листопада 1931 року за-
ступник повноважного представ-
ництва ОДПУ по БССР Дукель-
ський рапортував партійному ке-
рівництву: «По 17 підприємствах 
Мінська і 6 підприємствах Гомеля 
підготовча робота до свята майже 
не розгорнута ...»

Кондитерська фабрика «Ко-
мунарка» – 1200 робітників – ро-
бота з підготовки до Жовтневого 
свята не проводиться. Цегляний 
комбінат – 640 осіб – аналогічна 
ситуація.

«Підготовка до святкування 
Жовтня по радянських устано-
вах Мінська проходить формаль-
но. Настрій більшості службовців 
у зв'язку з майбутніми святами 
байдужий, висловлюються окре-
мі невдоволення на грунті невида-
чі святкового пайка службовцям 
в дусі того, що «чим далі живемо, 
тим святам приділяється менше 
уваги».

Навіть серед такої передової 
частини радянського суспільства, 

як вчителі, в підготовці до святку-
вання спостерігалося «деяка па-
сивність і незацікавленість». За-
гальні збори і зльоти вчителів-
ударників пройшли при досить 
низькій явці – 10 -15%.

Ще гірше справа йшла в селах, 
де колгоспники часто не знали про 
наближення свята або ж бойкоту-
вали їх: «Мінський район. По Кай-
ковській, Короліщенській і Тросте-
нецькій сільрадах підготовка зо-
всім відсутня. Багато колгоспники 
і одноосібники не знають, що на-
ближається річниця Жовтня».

Ще однією проблемою для всіх 
було те, що до радянських свят 
партійне керівництво спускало на 
підприємства наказ, щоб робітни-
ки проявили ініціативу і вийшли 
на святкові суботники. Природно, 
все це було добровільно-примусо-
во, що зустрічало відторгнення.

У Мінську 1 листопада 1931 
на фабриці «Восход» перед робо-
тою було проведено цехові збори, 
де була озвучена ініціатива щодо 
відпрацювання в святкові дні. Ро-
бочий Граніт з цього приводу ска-
зав: «У минулий місяць дали півдня 
Червоної армії, а тепер знову день 
працюй. Про нас ніхто нічого не ду-
має, а тільки їм давай».

Явка на святкових зборах, не-
зважаючи на неймовірні зусилля 
ідеологів і залякування звільнен-
ням, була низька. У Мінську на за-
воді «Деревообробник» із загаль-
ного числа 1300 робітників (одна 
зміна працювала) на зборах були 
присутні тільки 300 чоловік. На 
м'ясокомбінаті з 400 – 100, на 
«Ельводі» з 500 – 60, на «Комунар-
ці» з 1300 – 500, на «Червоному 
Текстильнику» з 140 – 43.

На цегельному комбінаті ніхто 
не з'явився ні з робіткому, ні з ад-
міністрації, в результаті чого при-
сутні робітники розійшлися.

У Могильові явка була в осно-
вному задовільна – 80-90%. Але 
на окремих підприємствах – аб-
солютно мізерна: на шовковій фа-
бриці з 3000 робітників було 200 
осіб, на чавуноливарному заво-
ді «Відродження» з 450 робітників 
— 70, серед будівельників — тіль-
ки 15%. Без ентузіазму поставили-
ся до зборів навіть співробітники 
наркоматів (сучасні міністерства). 
У наркоматі землеробства на уро-
чистий вечір прийшли лише кілька 
фахівців і частина канцелярських 
працівників. На зборах були від-
сутні працівники цілих секторів і їх 
керівники, були відсутні партосе-
редок, нарком і його заступники.

Не краще було явка і на уро-
чисті збори і вечори. На Мінсько-
му хлібозаводі захід на честь 1 
травня почалося о 21.00 замість 
19.00. Явка робітників була не 
вище 25%. У Борисові на Бере-

зинском комбінаті по 900 запро-
шеннях на збори з'явилося тільки 
500 осіб, з яких 300 були червоно-
армійцями, яких строєм призвели 
командири.

На урочистих зборах Полоць-
ка брало участь 60-70% всіх за-
прошених. У Вітебську демонстра-
ція пройшла мляво. Приймали 
участь не більше 50% робітників, 
а по деяких фабриках і заводах 
навіть менше. Відзначалися ви-
падки зривів урочистих засідань: 
на голкової фабриці з 200 чоло-
вік було 10, в трамвайному пар-
ку з 250 – 30. У Гомелі засідання 
відбувалися при явці робітників у 
кількості 35-50%.

Ще більш низький відсоток 
участі в першотравневій демон-
страції 1932 року був серед служ-
бовців — в середньому лише 
25-30%. 

Здавалося б, куди гірше? Але 
ще нижчі показники виявилися 
серед працівників освіти. Участь 
в демонстрації з боку вчите-
лів було дуже млява. У Мінську з 
3000 чоловік прийшли тільки 300 
(10%). З деяких шкіл було тільки 
по 2-3 представники.

У Могильові демонстрація 
учительства була фактично зірва-
на: з 700 членів спілки праців-
ників освіти було тільки 20 осіб. 
Причому, також не з'явилися пар-
тійці і члени правління.

На думку, що це був абсолют-
но свідомий саботаж радянських 
заходів, наводять багато фактів. 
У 1932 році інформатор зафіксу-
вав таку розмову в Мінському пе-
дінституті. Професор заявив: «Вся 
природа обрушилася на більшо-
виків! І як це добре, що пішов три-
валий дощик, роблячи бруд. Го-
лодні люди, безумовно, не будуть 
тьопати в грязі у своєму остан-
ньому, старому взутті і розбіжать-
ся з демонстрації. Весь святковий 
більшовицький ефект абсолютно 
впаде. Дістане більшовиків і те, 
що науковці абсолютно не при-
ймуть участі в їх святкових цере-
моніях».

Його підтримала наукова спів-
робітниця інституту: «Як ніколи, 
науковці почали діяти заодно і до-
мовилися не брати участь в пер-
шотравневих святах. Нехай же ці 
сволоти знають, що ми до них не 
примикаємо».

Там, де збори відбулися, вия-
вився цілий ряд проблем. По семи 
мінських підприємствах чекісти 
відзначили незадовільний прове-
дення заходів, що виразилося «в 
несвоєчасному початку урочистої 
частини, в халтурі художньої час-
тини, в потворному відношенні 
організаторів вечорів до вечерь, 
які робітники часто відмовлялися 
їсти і т.п.».

На мінської шпалерного фа-
бриці і без того не насичений по-
літичним змістом вечір в резуль-
таті надмірно великої кількості 
закупленого пива був перетворе-
ний в пиятику.

Однак мовчазний саботаж ра-
дянських свят був не єдиним про-
явом невдоволення владою біль-
шовиків. На початку 30-х воно ви-
хлюпувався в реальні протести, 
бунти (як це було в Борисові), на-
пади і вбивства активістів.

Дмитро ДРОЗД
Опубліковано у білоруському 

виданні «Салiдарнасць»
Сайт «Аргумент», 27. 02. 2020.

Закінчення. Поч. в № 192. 

«Жерти нема чого і свято в голову не лізе»

Іван Владимиров. «Іноземні туристи в Ленінграді». 1937 рік
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      Cвіт історії

Радянське кріпацтво. Як комуністи 
зробили з селян «другий сорт» 

і не хотіли їх «озброювати паспортами»

1933 року влада «зачистила» міс-
та від «колишніх», «антирадянських еле-
ментів» та кримінальних злочинців. Усіх, 
кому відмовляли у видачі паспорта, ав-
томатично виселяли за 100 км. Тоді як 
селянам паспортів не видавали взагалі.

На панщині
Якщо пересічного «східняка» запитати: 

«Якого року звільнили селян?», той одразу на-
зве 1861 рік. Ця дата намертво вбита в голови 
на уроках історії. Галичанин впевнено згадає 
1848 рік. «Західняки» про це добре знають не 
лише зі шкільного курсу – чи не у кожному «за-
збручанському» селі або містечку й досі стоять 
«хрести свободи» — пам’ятники, встановлені 
на честь скасування панщини.

Але що перша, що друга дата не зовсім ко-
ректні. Насправді ж кріпацтво у нас скасували 
28 серпня 1974 року, коли комуністична вла-
да нарешті дозволила колгоспникам отримати 
таку жадану «краснокожую книжицу». Нагада-
ємо, що тоді ж внутрішній паспорт і став «чер-
воношкірим», – перед тим головний документ 
громадянина СРСР мав зелену обкладинку. До 
ухвалення цієї постанови Радміну СРСР абсо-
лютна більшість радянського селянства пас-
портів не мала й по факту була громадянами 
другого ґатунку.

Сама ж безпаспортність вкупі з жорсткою 
системою прописки намертво прикріплювала 
їх до колгоспу. Єдине, що відрізняло колгоспни-
ків від кріпаків, – селянина вже не могли про-
дати чи поміняти на коня або породисту соба-
ку. В усьому іншому різниці не було – та сама 
важка праця на «панщині» за трудодні та повна 
відсутність бодай якихось прав.

Тут заглибимося в надра історії.

Із часів кріпацтва
У Росії паспортну систему започаткував 

Петро І. Одразу зауважимо, що автор далекий 
від москвоцентичності, але вся ця паспортна 
катавасія відбувалася в російсько-радянській 
парадигмі, тож тут нікуди не дінешся.

У контексті цієї публікації важливо наголо-
сити, що вже від початку паспортизація була 
спрямована саме на зміцнення режиму кріпа-
цтва та на унеможливлення кріпаків залишити 
рідні оселі у пошуках кращої долі. Коли в 1719 
році Петро Олексійович ввів рекрутську по-
винність та досить обтяжливу подушну подать 
(безперервні війни потребували «гарматного 
м’яса» та шалену кількість грошей), то одразу 
ж зіткнувся з відвертим небажанням підданих 
«брити лоби» та віддавати останню копійку.

Селяни, чи то пак «крестьяне», почали ма-
сово тікати хто куди, благо глухих закутків ще 
вистачало. Задля протидії цьому за указом 
царя одразу ж ввели «проїзні грамоти», без 
яких будь-яке пересування в межах царства 
заборонялося (це поширювалося на всі стани, 

не лише селян).
За два роки потому, в 1721 році цар за-

провадив обов’язкові паспорти для селян, які 
бажали виїхати на заробітки. В 1724-му вий-
шов царський указ про «Плакат о зборе подуш-
ном и протчем», згідно з яким кожен селянин, 
який хотів податися на заробітки, мусив мати 
«прокормёжное письмо». Ці листи писалися 
від руки, але завірялися печатками. Дворянам 
для пересування в межах країни дозволи були 
непотрібні (лише на виїзд за кордон), але ре-
єстрація за місцем проживання вимагалася.

Від 1803 року, за царювання Олександра I, 
для купців, міщан та селян ввели паспорти вже 
на друкованих бланках – рукописні досить лег-
ко підроблялися, і цією обставиною активно 
користувалися всі кому заманеться.

Про те, що паспортна система в Росії від 
початку була спрямована проти спроб селян 
утекти від кріпацького ярма, яскраво свідчить 
назва закону, що регламентував паспортиза-
цію – «Устав о паспортах и беглых».

Відносно м’яку паспортну систему в імпе-
рії ввели лише 1897 року – це було зумовлено 
розвитком капіталізму в Росії та зростанням 
мобільності населення. Зокрема, за новим за-
конодавством паспорт за місцем постійного 
проживання був не потрібен.

Однак були й винятки: паспорти ста-
ли обов’язковими в столицях (Петербурзі і 
Москві) та в прикордонних містах. У вели-
ких промислових центрах мати ці документи 
зобов’язали фабрично-заводських робітників. 
Однак це запроваджувалося виключно для 
контролю за населенням, і для законослухня-
них підданих якихось проблем в отриманні до-
кументів не виникало.

Звільнені в'язні могли одержати паспорт 
лише з дозволу поліції і в документі мали від-
повідну позначку. Паспортів позбавляли лише 
повій, яким їх міняли на сумнозвісні «жовті 
квитки».

Більшовицька обіцянка
Не зважаючи на відносну м’якість пізньо-

імперської паспортної системи, більшовики її 
жорстко критикували. В своїй програмній пра-
ці «К деревенской бедноте», що вийшла у світ 
навесні 1903 року, Володимир Ленін, зокре-
ма, писав:

«Социал-демократы требуют для народа 
полной свободы передвижения и промыслов. 
Что это значит: свобода передвижения? 
Это значит, чтобы крестьянин имел право 
идти куда хочет, переселяться куда угодно, 
выбирать любую деревню или любой город, не 
спрашивая ни у кого разрешения. Это значит, 
чтобы и в России были уничтожены паспорта 
(в других государствах давно уже нет паспор-
тов), чтобы ни один урядник, ни один земский 
не смел мешать никакому крестьянину селить-
ся и работать, где ему угодно» (тут й далі виді-
лення автора).

Після революції нова влада, як і обіцяв від 
початку Ленін, скасувала паспорти та облік гро-
мадян. Посвідченням особи міг виступати будь-
який папірець із печаткою. Але розгул демо-
кратії тривав недовго. Вже в червні 1919 року 
для проживання в містах були запроваджені 
обов’язкові «трудові книжки», що по факту вико-
нували роль старорежимного паспорта.

Перші внутрішні радянські паспорти за-
провадили лише за рік. У документах зразка 
1920 року вносилися відомості про службо-
вий, суспільний (з робітників, селян, «бувших») 

та сімейний стан. Особлива позначка робила-
ся в паспортах осіб, які позбавлялися вибор-
чого права відповідно до статті 65 Конституції 
РРФСР 1918 року. Але ці документи видавали-
ся виключно за бажанням громадян.

1920-ті роки опустимо. На цей період ви-
падає ще досить ліберальна система щодо до-
кументів і реєстрації за місцем проживання. 
До того ж, згідно з ідеологічними настановами, 
паспорти ще вважалися пережитком «темного 
минулого». Це навіть зафіксували в «Малій ра-
дянській енциклопедії» зразка 1930 року:

«ПАСПОРТ– особый документ для удосто-
верения личности и права его предъявителя 
на отлучку из места постоянного жительства. 
Паспортная система была важнейшим оруди-
ем полицейского воздействия и податной по-
литики в так называемом полицейском госу-
дарстве… Советское право не знает паспорт-
ной системы».

Міста тільки для лояльних
Наведемо невеличкий сімейний переказ.
Бабуся автора працювала секретаркою 

у сільраді (була письменною), і коли восени 
1931-го всю сільраду

репресували, дивом уникла арешту – на 
той момент вона, 17-річна дівчина, якраз була 
на весіллі в сусідньому селі.

Секретарку чекали вдома, але якась жі-
ночка відловила її ще на околиці та заховала 
у себе в льосі. Там бабуся просиділа чи не тиж-
день. Перед тим «забрали» все керівництво в 
сусідніх селах, тож подія була очікувана, й вона 
заздалегідь готувалася податися в біга, для 
чого проштампувала печаткою сільради кіль-
ка папірців. На одному з них вона й оформила 
собі посвідчення особи, з яким завербувалася 
на будівництво Харківського тракторного, де й 
«загубилася» серед тисяч робітників.

Все змінилося, коли 27 грудня 1932 року 
в Москві голова Раднаркому СРСР В’ячеслав 
Молотов, голова ЦВК СРСР Михайло Калінін і 
його секретар Авель Єнукідзе підписали спіль-
ну Постанову ЦВК та Раднаркому «Про вста-
новлення єдиної паспортної системи по Союзу 
РСР та обов'язкову прописку паспортів».

Зокрема, цей документ передбачав:
1.Установить по Союзу ССР единую пас-

портную систему на основании Положения о 
паспортах.

2.Ввести единую паспортную систему с 
обязательной пропиской по всему Союзу ССР 
в течение 1933 года, охватив в первую оче-
редь население Москвы, Ленинграда, Харько-
ва, Киева, Одессы, Минска, Ростова-на-Дону и 
Владивостока.

3.Поручить Совету народных комисса-
ров Союза ССР установить сроки и очеред-
ность введения паспортной системы во всех 
остальных местностях Союза ССР.

4.Поручить правительствам союзных рес-
публик привести свое законодательство в соо-
тветствие с настоящим Постановлением и По-
ложением о паспортах.

Чому документ з’явився саме у цей час, 
докладно пояснювати не варто. В селах уже 
почав нуртувати голод, а в українських – лю-
тий голод. Селяни масово тікали у великі міс-
та, марно сподіваючись знайти там порятунок, 
але одним розчерком пера трьох очільників 
Країни Рад всі вони були перетворені на кри-
мінальних злочинців. Тут слід наголосити, що 
на відміну від царської, та й сучасної реєстра-
ції, де людина просто засвідчувала факт пере-
бування в певній місцевості, радянська «про-
писка» мала функцію дозвільного документа. 

Тобто вона не засвідчувала факт перебування 
громадянина, а давала на нього дозвіл. Або не 
давала.

Того ж дня було підписано постанову «Про 
утворення Головного управління робітничо-
селянської міліції при ОДПУ Союзу РСР». Нове 
відомство створили, зокрема, для введен-
ня у всьому Союзі єдиної паспортної системи 
та прописки паспортів. В обласних і міських 
управліннях міліції з'явилися паспортні відді-
ли, а в відділеннях — паспортні столи. У визна-
чених урядом місцях паспортизація населення 
завершилася до 1937 року.

Одночасно з паспортизацією влада «за-
чистила» згадані у постанові міста від «колиш-
ніх», «антирадянських елементів» та криміналь-
них злочинців. Усіх, кому відмовляли в видачі 
паспорта, автоматично виселяли на сумноз-
вісний «101 кілометр», тобто діяла заборона 
жити в радіусі 100 км довкола міста.

Лише за перші чотири місяця 1933 року, 
коли тривала паспортизація в новій та колиш-
ній столицях, кількість населення в Москві ско-
ротилася на понад 214 тис. мешканців, а у Ле-
нінграді, де було не проштовхнутися від «ко-
лишніх» (царських чиновників усіх рівнів, екс-
офіцерів, священників та дворян) – майже на 
пів мільйона!

У Києві, Харкові та Одесі ці цифри були 
дещо меншими, але й там йшлося про сотні ти-
сяч «виселенців». Цікаво, що окремим розпо-
рядженням рекомендувалося видавати пас-
порти священникам, які публічно зрікалися 
сану та віри. Вважалося, що це мало сприяти 
антирелігійній роботі.

Тоді ж виник своєрідний радянський місь-
кий снобізм, що зберігався аж до розпаду 
СРСР, а подекуди його відгомін чути і зараз. 
Презирливе, як плювок, слівце «лімітА», ма-
буть, чули всі люди старшого покоління.

Паспортизація та введення жорсткої сис-
теми прописки істотно скоротили населення 
великих міст, що одразу ж призвело до зна-
чного поліпшення їх постачання (а чом би й ні, 
адже кількість голодних ротів скоротилася на 
сотні тисяч). Тож щасливці, які отримали жа-
даний паспорт та прописку, одразу ж відчули 
себе на шабель вище від інших співгромадян.

Звісно, що безпаспортні громадяни не 
квапилися покидати міста й намагалися зали-
шитися там нелегально. Для кримінальників 
з їх налагодженою системою «малін» «воров-
ськіх хаз» (так на кримінальному жаргоні нази-
вали будинки та квартири, де злодії могли «за-
лягти на дно») та фальшивих «ксів» (документів) 
це не становило особливої проблеми.

А от звичним громадянам велося непро-
сто. Багато хто переходив на надомну працю, 
фактично ставши добровільним рабом числен-
них артілей, через які легалізувалася виготов-
лена продукція.

Багатьох висококваліфікованих спеців із 
«колишніх» на свій страх та ризик неофіційно 
влаштовували керівники підприємств тощо. 
Звісно, що органи НКВС із тим нещадно боро-
лися. Для боротьби з такими порушниками і «в 
целях быстрейшей очистки городов, подпада-
ющих под действие ст. 10 закона о паспортах, 
от уголовных и деклассированных элементов, 
а также злостных нарушителей Положения о 
паспортах», 10 січня 1935-го за ініціативою 
наркома Генріха Ягоди та прокурора СРСР Ан-
дрія Вишинського було створено спеціальні 
позасудові «трійки».

На відміну від політичних «трійок», які могли 
виносити вироки аж до «вищої міри соціально-
го захисту» (розстрілу), «міліційні» були дещо 
обмежені в покараннях і могли присуджувати 
строки «лише» до п’яти років ув’язнення.

Село безпаспортне
За межами паспортизації залишилися 

практично всі села. Паспорти роздали лише 
колгоспникам прикордонної зони. Від 1938 
року в паспортах вклеювали фотографії влас-
ників, а от у різних сурогатах – ні. Тому це мало 
б ускладнити життя потенційним шпигунам та 
диверсантам. Крім того, паспортизація, як й у 
випадку з ключовими містами, дала змогу 
органам НКВС зачистити прикордонну 
смугу від небажаних елементів.

Подорожня грамота 1762 року, 
що давала право на проїзд 

із Санкт-Петербурга в Нарву

Трудова книжка – перший паспорт у СРСР
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Цікаві факти про жит-
тя селян та паспортизацію 

можна прочитати в щоденни-
ку Ольги Берггольц – відомої пись-
менниці та журналістки, авторки 
крилатої фрази: «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте!» Як й усякій поряд-
ній та талановитій людині, їй дове-
лося «трішки посидіти» (ну як без 
того). В травні-жовтні 1949 року 
вона жила в селі Старе Рахіно Крес-
тецького району Новгородської об-
ласті. Реалістичні подробиці, запи-
сані виключно для себе – шокують. 
І хай там йдеться про реалії росій-
ського села, але вони цілком коре-
люють із життям українських кол-
госпників.

У тексті постійно згадується 
така собі Земскова, – чи то голова 
колгоспу, чи то його парторг. Берг-
гольц дає їй вбивчу характеристику:

«Ее называют «хозяйкой села». 
Ее боятся… В ее распоряжении 
строчка, – она любого может уво-
лить, отправить на сплав, в лес и 
т. д. Т. к. все в основном держит-
ся на страхе, – а она проводник 
этого страха, его материализация, 
ей подчиняются. Она ограниченна 
и узка, и совершенно малограмот-
на. Усвоенные ее ограниченным, 
малограмотным умом догмы низ-
шей политграмоты – т. с. база «идей-
ная» ее деятельности. Она употре-
бляет разные термины и слова без 
точного понимания их значения. Но 
это бы полбеды. Как все чиновники, 
держащиеся за эту систему и смут-
но понимающие, что она – основа 
их личного благополучия, – она бес-
сердечна, черства, глуха к людям».

Це, власне, повністю характе-
ризує більшість тогочасних керівни-
ків та «начальничків». Такий собі ти-
повий радянський барін-кріпосник. 
Селяни свій статус новітніх кріпаків 
цілком розуміли. Більшість – мовча-
ли, але молодь могла це й озвучити:

«Вот только что опять поговори-
ла с Земсковой. Она заявила, что 
Коля – вредный мальчик: «От него 
учителя даже плакали. Стали разби-
рать [на уроке] крепостное право, а 
потом – как теперь вольно живут, а 
он говорит – и теперь как крепост-
ное. Все в колхоз, а оттуда государ-
ству, а нам остатки... Мать [его] тоже 
политически вредная, мы б ее по-
ставили на работу получше, да она 
властью недовольная...»

Але найбільш показовий в світлі 
паспортизації оцей епізод:

«И эта страшная «установ-
ка»: «Не вооружать паспортами»! 
Оказывается, колхозники не име-
ют паспортов (для жительки Ленін-
граду це стало відкриттям – авт.). 
Молодежи они тоже не выдаются, 

– чтоб никто не уезжал из колхо-
за. Федорова (завідувачка дитячим 
садочком – авт.) взяла к себе «тех-
ничками» двух молодых колхозниц и 
выправила им паспорта. Земскова 
рвала и метала:

– Зачем ты вооружила их пас-
портами?

То же самое говорили мне и учи-
теля: – Земскова чинит всяческие 
препятствия к тому, чтоб молодежь, 
даже ушедшая от нас в район, полу-
чила паспорта. Это ужасно действу-
ет на ребят. Они говорят – зачем 
нам кончать [школу], нас отсюда все 
равно никуда не выпустят, а еще го-
ворят, что молодым везде у нас до-
рога... Итак, баба умирает в сохе, не 
вооруженная паспортом...»

Про згадану історію з сохою по-
яснимо. В щоденниках Берггольц є 
епізод про селянку, яка перла соху, 
щоб зорати свій город, без якого на 
селі колгоспнику й не вижити, наді-
рвалась й померла: «Видела своими 
глазами, как на женщинах пашут. 
Репинские бурлаки – детский сон», 
– занотовує Ольга Берггольц.

Звісно, що селяни правдами й 
неправдами намагалися вирватися 
з колгоспного кріпацтва та «озбро-
їтися паспортами». Найпростіше 
було хлопцям, яких призивали до 
війська. Можна було залишитися на 
понадстрокову, а потому отримати 
паспорт. Найчастіше це практикува-
ли українці.

Власне, тоді й склався ета-
лонний образ «хохла-прапорщі-
ка». Можна було завербуватися на 
«стройки социализма» десь на Пів-
ніч чи Далекий Схід. Робота там 
була каторжна, але все ж обмежена 
строком контракту, а не пожиттєва, 
як у колгоспі. Юнацтво могло вирва-
тися з ярма, вступивши після школи 
до вишу. Але це вже більш теоретич-
ний, хоча й можливий, варіант.

Тут слід згадати, що квоти на 
сільських абітурієнтів запровадили 
десь лише в 1970-х. До того зара-
хування в студенти відбувалося на 
загальних підставах. Здавалося, що 
ж тут такого? Але на той час в кол-
госпах школярів активно залуча-
ли до сільгоспробіт від літа до кінця 
жовтня.

Та й навесні школярі більше часу 
проводили в полях, ніж за парта-
ми. Але зрештою мали конкурувати 
на рівних із міськими випускника-
ми, які у цей час спокійно собі вчи-
лися. Тоді ж буйним цвітом розцві-
ло хабарництво. За певну суму го-
лова колгоспу міг виписати «воль-
ную» та дати дозвіл на переселення 
до міста.

Якщо дивитися на цю пробле-
му із «національних окраїн», то від-

кривається ще одна грань русифі-
кації і російського колоніалізму, 
адже чимало мешканців міст, які 
там змогли залишитися, були етніч-
ними росіянами, переселеними з 
Росії, чи українці, які під тиском об-
ставин ставали російськомовни-
ми. В ті ж часи в селах жило украї-
номовне і корінне населення респу-
бліки. Якщо в радянській Росії місто 
і село ділилися за суто соціальною 
ознакою, то в Україні та Білорусі до-
давався ще й мовно-національний 
елемент. Адже вирвавшись із се-
лянського кріпацтва, людина хотіла 
позбутися ознак кріпака і злитися 
з міським середовищем, що часто 
означало перехід на російську.

Цим, до речі, у книжці «Система 
Білорусь», у якій йдеться про витоки 
диктатури в цій країні, пояснюєть-
ся ненависть диктатора Лукашен-
ка до білоруської мови, національ-
них символів і діячів, котрі почали 
національне відродження. Зациту-
ємо наш переказ книги: «Білорусь-
ка асоціювалася у найкращому 
разі з фольклором, а у найгіршому 
– з колгоспним безправ’ям, бідніс-
тю, безнадією. Потім дитина вирос-
тає, «вибивається в люди», робить 
кар̀ єру — звісно ж, «престижною» 
російською мовою. І тут якісь По-
зняк і Шушкевич починають білору-
сизацію. Неважко припустити, що в 
уяві людей на кшталт Лукашенка, бі-
лорусизатори намагалися «відібра-
ти» в них цей «яскравий російсько-
мовний світ» і повернути до мину-
лого, яке, напевно, асоціювалося із 
колгоспними злиднями. Уявити собі 
сучасне життя білоруською вони не 
могли, а центром всесвіту для них і 
надалі була Москва».

Лише наприкінці 1960-х – по-
чатку 1970-х у СРСР підрахували, 
що надходження від продажу нафти 
та газу «буржуїнам» приносить наба-
гато більше прибутків, ніж нещадна 
експлуатація колгоспних кріпаків. 
До того ж завдяки суцільній механі-
зації село вже не потребувало стіль-
ки робочих рук. А от промисловість 
– ще й як.

«Ліміта»
Ініціатором розкріпачення став 

перший заступник голови Радміну 
СРСР і майбутній міністр сільського 
господарства Дмитро Полянський. 
Він, до речі, був родом із Луганщи-
ни. Його активно підтримав тодіш-
ній очільник МВС Микола Щолоков, 
який хотів використати сільську пас-
портизацію для «більш успішного ви-
явлення антисуспільних елементів».

Утім, після видачі паспортів жор-
сткі обмеження щодо прописки у ве-
ликих містах залишилися. Вчораш-
ній селянин міг там оселитися лише 
за так званим лімітом, тобто вла-
штуватися на підприємства з важ-
кими або шкідливими умовами пра-
ці, на яких самі городяни не горіли 
бажанням працювати.

Цікаво, що сьогоднішні апологе-
ти СРСР у закріпаченні селян ні зло-
чину, ні якогось обмеження прав 
колгоспників не вбачають. Аргумент 
у них «вбивчий» – мовляв у США, які 
позиціонують себе як оплот свобо-
ди та демократії, внутрішні паспор-
ти й досі відсутні. Втім, що там від-
сутня й жорстка процедура «пропис-
ки», чомусь воліють не згадувати…

Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
 «Тексти», 21. 10. 2020

Радянське кріпацтво. Як комуністи 
зробили з селян «другий сорт» 

і не хотіли їх «озброювати паспортами»

19 лютого
1473 – народився Миколай 

Коперник, видатний польський 
астроном.

1878 – американський ви-
нахідник Томас Едісон запатенту-
вав фонограф.

1954 – ухвалено указ прези-
дії Верховної Ради СРСР про пе-
редачу Кримської області зі скла-
ду РРФСР до складу Радянської 
України.

1992 – Верховна Рада Укра-
їни затвердила тризуб як Малий 
герб України. Великий Герб Украї-
ни ще не затверджено.

20 лютого 
Народилися: 1887 – Олек-

сандр Удовиченко, генерал Армії 
УНР, віце-президент УНР в екзилі 
(1954 – 1961); 

1889 – Лев Ревуцький, ком-
позитор, 1905 – Улас Самчук, 
письменник.

21 лютого
1804 – англійський вина-

хідник Річард Тревітік продемон-
стрував на кінній чавунній Мер-
тер-Тідвільскій дорозі перший 
паровоз. Він провіз вантаж у 10 
тонн та 70 людей на відстань 10 
миль. 

1850 – народився Вікентій 
Хвойка, український археолог 
чеського походження, першовід-
кривач трипільської та черняхів-
ської археологічних культур.

1942 – нацисти розстріляли 
в Бабиному Яру в Києві Олену Те-
лігу, українську поетесу, політич-
ну і громадську діячку, члена ОУН.

1947 – у Нью-Йорку Едвін 
Ленд продемонстрував камеру 
«Polaroid» для моментальної фо-
тографії. Створений ним апарат 
через 60 секунд видавав чорно-
білий знімок.

22 лютого 
Народилися: 1732 – Джордж 

Вашингтон, один з батьків-засно-
вників США, перший президент 
Сполучених Штатів у 1789 – 1797 
рр.;

1810 – Фредерік Шопен, ви-
датний польський композитор і 
піаніст.

23 лютого 
1758 – народився Василь 

Капніст, український письмен-
ник, громадсько-політичний діяч, 
поет і драматург.

1874 – англійський майор 
Уолтер Уїнгфілд запатентував 
нову гру на свіжому повітрі – 
Sphairistike, нині відому як теніс.

1878 – народився Казимир 
Малевич, український і росій-
ський художник польського похо-
дження.

1893 – німець Рудольф Ди-
зель отримав патент на свій 
двигун.

1918 – більшовики розстрі-
ляли кримськотатарського дія-
ча Номана Челебіджихана, главу 
уряду Кримської демократичної 
республіки, що існувала лише 72 
дні.

1944 – почалася депортація 
чеченського та інгуського наро-
дів, котрі нібито співпрацювали 
з німецькими окупантами, з їх-
ньої історичної батьківщини в Си-
бір. Депортація супроводжувала-
ся масовими розстрілами та спа-
ленням сіл на Кавказі.

1954 – народився Віктор 
Ющенко, президент України у 
2005-2010 р.

24 лютого
1887 – уперше встановлено 

телефонний зв'язок між столиця-
ми Парижем і Брюсселем.

1917 – народилася Тетяна 
Яблонська, українська художниця.

1919 – народився Петро Фе-
дун (псевдо – Полтава), україн-
ський вояк і публіцист. Із 1946 р. 
– керівник головного осередку 
пропаганди й інформації при про-
воді ОУН, керівник бюро інфор-
мації УГВР, ідеолог УПА, із 1950 
р. – заступник головного коман-
дира УПА та генсека УГВР. Органі-
затор української пропаганди на 
окупованих більшовиками й нім-
цями територіях; автор праці «Хто 
такі бандерівці та за що вони бо-
рються» (1950). Загинув у бою.

1942 – почало мовлення ра-
діо «Голос Америки» (німецькою 
мовою).

25 лютого
Народилися: 1850 – Володи-

мир Барвінський, історик, соці-
олог, письменник, літературний 
критик, публіцист і перекладач; 
1871 – Леся Українка (Лариса 
Косач-Квітка), видатна україн-
ська письменниця; 

1887 – Лесь Курбас, режи-
сер, реформатор українського те-
атру.

1956 – на закритому засі-
данні XX з’їзду КПРС Микита Хру-
щов виступив із доповіддю про 
викриття культу особи Сталіна. У 
виступі також ішлося про масо-
вий терор і злочини другої поло-
вини 1930-их – початку 1950-их 
рр. Доповідь стала початком «хру-
щовської відлиги».

26 лютого 
1802 – народився Віктор 

Ґюґо, французький письменник.

27 лютого 
Народилися: 1831 – Микола 

Ге, російський художник; 1887 – 
Петро Нестеров, основополож-
ник вищого пілотажу; 1902 – 
Джон Стейнбек, американський 
письменник. 

1922 – Верховний Суд США 
підтримав 19-ту поправку до Кон-
ституції, що гарантувала жінкам 
право брати участь у виборах.

1942 – масові розстріли в 
Бабиному Яру німецькими оку-
пантами членів українського на-
ціоналістичного підпілля.

28 лютого 
1921 – у Кронштадті поча-

лося збройне повстання гарнізо-
ну воєнних моряків, які вимагали 
ліквідації більшовицької диктату-
ри та відновлення основних де-
мократичних свобод.

1988 – у Сумгаїті (Азербай-
джан) вчинено погром вірмен-
ського населення, в результа-
ті якого загинуло кілька десятків 
людей

1 березня 
1912 – у Сент-Луїсі (США) Аль-

берт Беррі здійснив перший стри-
бок із парашутом з літака, що ле-
тить (висота 460 м). 

1967 – запорізький завод 
«Комунар» почав серійний випуск 
малолітражного автомобіля мо-
делі ЗАЗ-966 – «вухатого» «Запо-
рожця».

2 березня 
Народилися: 1859 – Шолом-

Алейхем (Шолом Рабинович), єв-
рейський письменник, уродже-
нець Переяслава, класик літера-
тури мовою ідиш; 1882 – Архип 
Тесленко, український письмен-
ник.

Календар 
всесвітньої історії11
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Батурин — гетьманська столиця

Напевно, одночасно з пала-
цом гетьман Іван Мазепа побу-
дував на своїй садибі на Гонча-
рівці домову дерев’яну церкву. 
Цей храм неодноразово згаду-
ється в історичних джерелах, од-
нак назва його невідома. У пові-
домленні «Літопису» Величка про 
традиційний великодній з’їзд ге-
неральної старшини та полков-
ників у гетьманській резиденції 
на Гончарівці в 1700 р. вказано, 
що там правили Службу Божу. 
Документи також згадують про 
таїнство хрещення у цьому хра-
мі гетьманом І. Мазепою та донь-
кою генерального судді В. Кочу-
бея дівчини-єврейки у 1707 р. 

Церква пережила розорення 
Батурина 1708 р., але відтоді сто-
яла пусткою з пошкодженим іко-
ностасом. В описі Батурина 1760 
р. храм на дворищі Мазепи зга-
дується як втрачений. 

У 2010 р. приблизно за 30 м 
на північний захід від котлова-
ну гетьманського палацу під час 
розвідкового шурфування було 
знайдено раритетний масивний 
мідний двосторонній наперсний 
хрест-квадрифолій з грецькими 
написами XVII ст., який тоді но-
сили на ланцюжку високі духовні 
особи. Зазначена знахідка до-

зволила припустити, що саме тут 
і знаходилась згадувана в дже-
релах дерев’яна церква. 

У 2011–2013 рр. археологи 
розкопали основну частину за-
лишків дерев’яної наземної не-
житлової споруди XVII–XVIII ст. У 
її заповненні не знайдені керамі-
ка та кахлі, що вказує на відсут-
ність опалювального пристрою 
у споруді, та, відповідно, на її не-
житловий характер. 

Церква мала розмір 21х13 
м і одну вівтарну апсиду, орієн-
товану на північний схід. Стіни й 
піднесена над землею дощана 
підлога спирались на стовпи-ко-
лоди, заглиблені у материковий 
ґрунт. Ймовірно, стіни були скла-
дені з брусів та обшиті дошками. 

З цією церквою дослідники 
пов’язують виявлений серед бу-
дівельного сміття уламок заклад-
ної дошки розміром 15х10х5,2 
см. На ній зберігся напис: «Σе х… 
Прещ…». Під текстом вціліла по-
ловина барельєфу квітки.

 Аналогічна дошка була зна-
йденій на початку 1950-х років 
на території Борисоглібського 
монастиря (м. Чернігів) в заклад-
ній плиті церкви Іоана Предтечі, 
більш відомої зараз як найста-
ріша частина будинку Чернігів-

ського колегіуму, на якій зазна-
чено: «Сей храм создан Божим 
благословением (перший рядок 
напису) прещедрим даянием и 
иждивением (другий рядок на-
пису, після якого розміщено геть-
манський герб, під котрим про-
довжується текст у 4 рядки) от 
ясновельможного Пана Іоанна 
/ Мазепы славного войск Рос-
сийских Гетмана / Над тысяща 
всемсотном Року здат начася, / 
а втором поспешенством Божи-
им скончася». 

Розмір плити 58,5 х 68 см, 
товщина від 4,8 до 5,0 см. Навко-
ло герба Івана Мазепи розміще-
ні ініціали гетьманського титулу: 
«И. М. Г. В. Е. Ц. П. В. З.», що чи-
таються як «Иван Мазепа Гетман 
Войска Его Царского Пресветло-
го Величества Запорожского». 

У 1970 р. дошка була переда-
на до фондів Національного ар-
хітектурно-історичного заповід-
ника «Чернігів стародавній», де 
зберігається донині. 

Хрест та фрагмент закладної 
дошки домової церкви Івана Ма-
зепи зараз представлені в екс-
позиції Музею археології Бату-
рина.

Наталія СУШКО

Наприкінці 1918 р. до влади 
у Києві прийшла Директорія УНР, 
яка оприлюднила ряд постанов, 
спрямованих проти великих зем-
левласників. З усіх запланова-
них заходів найважливішим була 
розробка аграрної реформи, яку 
з нетерпінням очікували селяни 
України. 

8 січня 1919 р. Рада міністрів 
УНР ухвалила закон про землю, 
який ліквідував приватну влас-
ність на землю. Користуватися 
землею мали право всі, хто обро-
бляв її своїми руками, а 
земельний фонд держа-
ви передбачалося ви-
користовувати насам-
перед для задоволен-
ня потреб малоземель-
ного і безземельного 
селянства. 

На початку 1919 р. 
Батуринський партій-
ний осередок разом з 
волосним ревкомом 
проводили роботу по 
запровадженню в жит-
тя перших декретів уже 
Радянської влади. У Ба-
туринській волості було 
націоналізовано й ого-
лошено власністю дер-
жави всі приватні, ка-
зенні, церковні і монас-
тирські землі. Для роз-
поділу землі серед населення 
волосний ревком створив зе-
мельну комісію, яку очолив І. С. 
Борисенко. 28 січня 1919 р. було 
видано декларацію, яка підтвер-
дила, що «проводиться конфіска-
ція поміщицьких, куркульських 
і монастирських земель для пе-
редачі у розпорядження мало-
земельним селянам». Однак, уже 
в наступному абзаці деклара-
ції зазначалося: «Для піднесен-
ня продуктивності сільськогос-
подарської праці та полегшення 
важкого становища селянства 
радянський Робітничо-селян-
ський уряд сприятиме поширен-
ню суспільного колективного об-
робітку землі». 

Колективні господарства 
організовували без урахування 
конкретних умов, з порушенням 
принципу добровільності вступу 
до цих колективів. Більшовики 
пропагували колективні госпо-

дарства як вищу, продуктивні-
шу форму господарювання по-
рівняно з індивідуальною. Однак 
дійсність була зовсім іншою – 
повний занепад і розруха. 

3 березня 1919 р. рішен-
ням Батуринського волревкому 
в Батурині було створено пер-
шу сільськогосподарську кому-
ну імені Леніна, яка об’єднала 
близько тридцяти незаможних 
родин: «Окончательно сконстру-
ировалась и приступила к робо-
те первая Батуринская земле-

дельческая коммуна им. Лени-
на, возникшая по инициативе 
местных коммунистов. Военным 
комитетом коммуне выдана суб-
сидия». 

Батуринську сільськогоспо-
дарську комуну очолив член вол-
ревкому Микола Матвійович Бо-
кань. За ним до комуни вступили 
його однодумці: Авраам Левчен-
ко, Федір Купрій, Федір Харчен-
ко, Давид Шумяцький, Іван Гар-
кавенко, Прокіп Сідий, Йосип 
Шреєр, Іван Ситник, Микола Ба-
глай, Іван Новохацький. 

За спогадами Андрія Васи-
льовича Андріяки, одного із за-
сновників комуни, відомо, що 
контора її розміщувалася в бу-
динку В. Кочубея. Рішенням 
волревкому комуні було виді-
лено 120 десятин кращої зем-
лі, 20 коней і 6 плугів. З таким 
надбанням і розпочалися робо-
чі будні нової громади. Частину 

отриманої землі представники 
сільськогосподарської комуни 
засіяли кукурудзою та гречкою, 
а іншу засадили картоплею. За-
соби і вироблена продукція ко-
муни підлягали обліку і контр-
олю на загальних засадах. При 
цьому всі надлишки сільсько-
господарської продукції підля-
гали реалізації державі. Міс-
цевий земельний орган міг ви-
лучити сортові зернові і племін-
ну худобу (запоруку розвитку 
господарства) в обмін на поді-

бну продукцію нижчої 
якості без будь-яких 
доплат. Таким чином, 
комуна фактично не 
мала права розпоря-
джатися результатами 
своєї праці, незважа-
ючи на зовні демокра-
тичну форму організа-
ції господарства. 

В серпні 1919 р. до 
Батурина вступили де-
нікінці, які жорстоко 
розправилися з колек-
тивним господарством. 
Вогнем був повністю 
знищений врожай на 
полі та будинки членів 
комуни. Від рук денікін-
ців загинули Федір Ку-
прій, Яків Шреєр, Ми-
кола Баглай, Петро Тим-

ошенко, Іван Фельфнер. Їх похо-
вали на кладовищі біля будинку 
В. Кочубея. 

Перша Батуринська сіль-
ськогосподарська комуна ім. 
Леніна проіснувала не довго – 
лише п’ять місяців. На зміну тер-
міну «комуна», до якого селяни 
відчували відразу, вступив у дію 
термін «колективізація». Задума-
на і проведена більшовиками ко-
лективізація села одна з найтра-
гічніших сторінок в історії Украї-
ни. Це була найбільш зручна фор-
ма викачування ресурсів села до 
державного бюджету. Крім того, 
селянин, позбавлений землі, пе-
реставав бути господарем і по-
вністю залежав від держави.

Руслана ОГІЄВСЬКА

Автори – науковці Національного 
історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця» 

У своєму селі вісімдесятирічну Ку-
пріянівну по-доброму не розуміють і на-
зивають «маньячкою». Прагматичним 
селянам і досі дуже важко збагнути логі-
ку дій односельчанки, яка економить на 
одежині, ходить у такому-сякому халаті, 
а вже скупила понад 10 хат-пусток. Ось 
і цього року за 5000 гривень (у 2006 р. 
це було десь1000 доларів) вона придба-
ла пристойне обійстя. Дізнавшись про 
незвичну жінку, я вирішив завітати до 
неї у гості. Щоправда, мене попереди-
ли: знайти її буде нелегко. Адже купле-
них хат багато. Не знати, де вона зараз 
порядкує. Та мені пощастило.

Марія Купріянівна Коньок саме 
йшла з магазину. Ми сіли на лавочку, і я 
увімкнув свій диктофон.

– От знайшли передовичку на ви-
ставку в Москву… – коментувала-жар-
тувала. – Я стара баба: сьогодні ходжу, 
а завтра вмру.

– Е, ще рано. Он стільки нерухомості 
тепер за вами…

– Та скільки там її, – прибіднялася 
по-сільському. – Там хата без сараю, на 
другому подвір’ї нема погреба. У іншому 
місці колодязя нема.

Сусід, який зацікавився нашою роз-
мовою, на пальцях порахував куплені 
хати Купріянівни. Виходило десь за 10 
на різних кутках. Зауважив:

– Тільки ж би оформила їх на себе! 
Так на цьому гроші економить. Воно-
то й правда – дорого це все коштує 
оформлення у БТІ, нотаріуса. 

– Для чого вам стільки? – дивуюся.
– Сину буде, онукам.
– Та хто з них схоче сюди переїж-

джати?
– Може, й захочуть!
– Так уже ж виходить по три хати на 

кожного… Це ви, мабуть, десь почули, 
що найкраще гроші вкладати у нерухо-
мість?

Бабуся весело-хитрувато зблиснула 
очима, і я зрозумів, що, мабуть, потра-
пив у ціль. Тільки ж не зізнається у сво-
єму секреті ! Еге, це ж хтось може її ви-
передити! 

Коли мова заходить про хати – пе-
реводить її на щось інше. Як за три мі-
сяці у Німеччині вивчила мову, коли 
під час війни потрапила туди на робо-
ти. Як після жила на Кубані, народила 
там двоє діток, але життя з чоловіком 
не склалося. А вдома теж її не дуже з 
радістю зустріли, мачуха попросила з 
хати. Отож вона довго мандрувала-бі-
дувала по чужих кутках, поки не склала 

копійчину на власну стареньку хатинку. 
Але мріяла про добрий дім. Лише тепер 
її мрії збуваються!

Євро, які отримала як компенсацію 
за роботу в Німеччині, жінка вкладає у 
придбання дешевих сільських будинків.

–Та й з пенсії я гривень 60 трачу на 
харчі , – зізнається. – Що мені, старій, 
треба? Буханець хліба на тиждень, шма-
ток сала…

– Живність яку тримаєте?
– Одну козу худу, як я, – сміється. – 

Дві курочки-рябуночки.
– Це ж городів у вас стільки!
– А я тільки один пораю.
Щоб переконався, що вона все-таки 

вирощує власну картоплю, приводить 
на обійстя, де нині мешкає. Гордо пока-
зала справді доглянуті грядки з бульба-
ми, огірками. Довго розповідала, яка їй 
хата дісталася:

– Якби ви знали, скільки я тут сміття 
всякого повиносила! 

Проїхали з нею і до ще одного обі-
йстя, що за два кілометри від попере-
днього. Куплене теж недавно.

Викошені бур’яни. Вікна, двері – за-
биті дошками.

– Це онук мені викосив, – хвалить-
ся. – А забила двері, вікна, бо вже у де-
яких хатах вікна злодюги повибивали.

Жінка-дивачка не переселяється на 
кращі садиби. Порядкує у досить старій 
будівлі. Так їй зручніше, бо город родю-
чий.

… Якби Дягова була під Києвом, Ку-
пріянівну хвалили б за підприємливість. 
Але її село навіть за 70 кілометрів від 
обласного центру. Ніякого тут ажіотажу 
з нерухомістю. Добротні будинки важко 
продати навіть за 3000-5000 гривень.

А може, це лише сьогодні така ситу-
ація? А завтра Марія Купріянівна буде 
на коні? І нарешті її нерухомість дасть 
справжню віддачу для онуків? Усе може 
бути. А поки що по-дягівському хитра 
Марія Купріянівна («У кожного Додіка, 
– сипле власними приказками, – своя 
методіка», «Ніхто не винуватий, що сам 
дурнуватий») складає копійчину до ко-
пійчини – так за рік і придбає ще одну 
сільську хатину.

Менський район
5.09. 2006 р.
Фото автора

P.S. Немає вже Марії Купріянівни… 
Проте її позитивна енергія не залишити 
пустки без господаря нагадує і досі нам 

про важливу сільську проблему…

Сергій ПАВЛЕНКО: 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, журналіст, іс-
торик, редактор історико-краєзнавчого журналу «Сіверянський літо-
пис». Він готує до видання свою нову книгу «Матеріали до історії, ет-
нографії Чернігово-Сіверщини». Статті з неї він люб'язно надав для 
публікації нашій газеті. Вказуються дати, коли написано ці тексти.

Купріянівна біля помешкання, де живе

Десять хатин Купріянівни

Церква в резиденції Івана Мазепи

Перші кроки аграрної реформи

Члени Батуринського волосного ревкому. 
Фото 1920 р.
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Володимир САПОН

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

чернігівського письменника, журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапо-
на (20.07.1951  – 02.10.2017).  Поч. в №№ 175, 177 – 183, 185 – 192.

Як чернігівці потрапили 
до «Запорожців»

Всьому свiтовi вiдома кар-
тина «Запорожцi пишуть лис-
та турецькому султану» – один 
iз найвидатнiших творiв Iллi 
Рєпiна. Волелюбний характер, 
щиру душу i тонкий гумор січово-
го козацтва талановитий май-
стер пензля зумiв вiдшукати у 
своїх сучасниках, а портретнi 
деталi – у найнесподiванiших 
людях, якi його оточували.

Майже дванадцять рокiв 
працював митець над ство-
ренням картини, тричi побу-
вав в Українi та на Кубанi, 
здiйснив кiлькасот ескiзiв до 
полотна. Ідею втiлення в ньому 
запорожцiв пiдтримували i Ми-
кола Костомаров, i Лев Толстой. 
А першим порадником i поміч-
ником художника був україн-
ський iсторик, етнограф i пись-
менник, невтомний дослiдник 
i збирач козацьких старо-
житностей Дмитро Яворниць-
кий,  яких обох єднала майже 
сорокарiчна творча дружба.

Свого побратима Iлля 
Рєпiн увiчнив у «Запорожцях» 
в однiй iз центральних поста-
тей – сiчового писаря.  Лука-
ва посмiшка писаря пробiгає 
по всьому обличчю, утворюю-
чи ледь помітні зморшки бiля 
очей i неглибокi ямочки коло 
щiльно стулених губ. З усьо-
го видно, що цей чоловiк з хи-
тринкою, як кажуть, сам собі на 
умi, вiн добре чує крутi дотепи й 
дошкульнi слова, що йому дик-
тують, але не квапиться писати 
їх на паперi...

Автор «Iсторiї запороз-
ьких козаків», як, до речi, i ав-
тор «Запорожцiв», народив-
ся на Харкiвщинi, жив у Ка-
теринославі (теперiшньому 
Днiпропетровську), але бував i 
на Чернiгiвщинi, у цьому дивно-
му краї, де, за висловом Михай-
ла Грушевського, збереглися 
«козацькi гробовища, останки 
спiвацьких цехiв, фольклорнi 
скарби й дiалектичнi пере-
житки – багатющi науковi й 
нацiональнi клейноди». Зокре-
ма, вiдвiдав Красилiвку Козе-
лецького повiту, записавши 
унiкальнi звичаї цього села.

У травнi 1880 року 
завiтав Рєпін в село Качанiвку 
на Iчнянщинi, до відомого 
колекцiонера, згодом засно-
вника музею українських ста-
рожитностей (тепер Чернігів-
ський iсторичний музей) Ва-
силя Тарновського. Художник 
був вражений багатющими 
скарбами запорозької старо-
вини, зiбраними у маєтку Тар-
новського. Його цiкавило 
все: гармати i пiстолi, люль-
ки, баклаги, пояси, гудзи-
ки, козацький одяг. Пiзнiше, 
на виставцi пiдготовчих робiт 
до «Запорожцiв», виконаних 
Рєпiним, експонувалося бiльше 
трьох десяткiв замальовок i 
етюдiв, зроблених у Качанiвцi.

Та вглянiмося у картину. 
За спиною козацького отама-
на стоїть щербатий, одноокий 
козак. Це кучер Тарновського 
Микита. Неповторнi риси його 
обличчя митець замалював 
у свiй альбом щоправда не в 
Качанiвцi, а пiд час переправи 
на паромi через Днiпро, де були 

i Тарновський, i Яворницький.
А ось i сам Василь Васильо-

вич на легендарному полотнi 
– в образi суворого, худорля-
вого, з насупленим поглядом 
запорожця, у високiй чорнiй 
шапцi. Вiн сидить за столом i, 
здається, зовсiм не реагує на 
дошкульнi епiтети, що їх щедро 
сипле козацьке товариство ту-
рецькому султану.

Слава рєпiнських 
«Запорожцiв», завершених 
у 1891 роцi, облетiла всю 
Росiю, їх купив (за 35 тисяч 
карбованцiв!) iмператор Олек-
сандр III, захоплювалися ними 
i на виставках за кордоном – 
у Чiкаго, Будапештi, Мюнхенi, 
Стокгольмi. I не могли сучасни-
ки не пiзнати на картинi знайо-
мого обличчя... козацького ота-
мана Iвана Сiрка, що схилився 
над писарем – iз демонiчним 
виразом очей, з люлькою в ротi, 
у шапцi, вкритiй чорним сукном 
i пiдбитiй сiрим смушком.

Це був Михайло Драгоми-
ров – генерал вiд iнфантерiї, 
видатний росiйський 
вiйськовий теоретик i полко-
водець, лiтератор. Уродже-
нець Конотопщини, вiн за-
вжди пiдкреслював своє укра-
їнське походження: «Наро-
дився я у центрi Малоросiї 
– Чернiгiвськiй губернiї. Не міг 
же з мене вийти якийсь там 
тамбовець, могильовець чи 
калужанин». З огляду на той 
час, це було досить смiливе 
«нацiоналiстичне» твердження, 
надто ж для високопоставлено-
го вiйськового чиновника цар-
ської Росiї.

Майже все своє життя Дра-
гомиров вiддав армiї. Усла-
вив себе у бойових операцiях  
росiйсько турецької вiйни 
1877–1878 рокiв, ставши 
нацiональним героєм Болгарiї, 
написав десятки наукових 
праць з вiйськового мистецтва, 
по яких вчилися i росiйськi, i 
потiм  радянськi воєначаль-
ники, командував Київським 
вiйськовим округом. I водночас 
тягнувся до рiдного українсько-
го слова, часто читав напам’ять 
вiршi Тараса Шевченка, з яким у 
юнi роки мав нагоду зустрiтися. 
А ще був дотепником i веселу-
ном. Перекази i легенди про 
нього ходять дотепер. 

Якось, розповiдають, ге-
нерал тiльки на третiй день 
згадав про день народження 
iмператора i вiдбив йому те-
леграму такого змiсту: «Ваша 
величнiсть третiй день п’ю 
Ваше здоров’я», на що не-
гайно одержав вiдповiдь iз 
Санкт Петербурга: «Пора вже й 

закiнчувати. Імператор». 
Була й ще одна цiкава те-

леграма Драгомирова, київ-
ського генерал губернатора, до 
пiвнiчної столицi. Коли Київ ско-
лихнули студентськi заворушен-
ня, Драгомиров отримав наказ 
застосувати вiйська. Цей наказ 
спонукав його до такої телегра-
ми: «Приготувалися. Гармати 
наведенi. Ворога не знайшов».

Загалом же бiограф ге-
нерала, також чернiгiвець М. 
Бонч Бруєвич, називав його «од-
ним iз найоригiнальнiших вели-
ких людей свого часу, популяр-
них у всiх сферах суспiльства, i 
не тiльки в Росiї, а й за кордо-
ном. З його думками рахува-
лися, гострого слова боялися 
i воно не минало безслідно». 
Коли ж Рєпiн побачив Драго-
мирова, аж вигукнув: «Живий 
Сiрко!» Згодом вони стали до-
брими приятелями.

Справа вiд отамана Сiрка 
регоче, схопившись за живiт, 
колоритний козак iз довги-
ми сивими вусами. Всiєю 
своєю статурою вiн нагадує 
гоголiвського Тараса Бульбу. 
Позував для цієї фiгури ще один 
вiдомий наш земляк – музикоз-
навець i композитор, професор 
Петербурзької консерваторiї 
Олександр Рубець, добре зна-
ний збирач українського фоль-
клору, друг Чайковського, 
Римського Корсакова (допома-
гав йому у створеннi опер «Ма-
зепа» i «Майська ніч»), також 
товариш Стасова, Полєнова, 
Рєпiна i взагалi всіх знамени-
тих дiячiв росiйського та укра-
їнського мистецтва кiнця поза-
минулого столiття.

У 1895 роцi компози-
тор ослiп i поселився у сво-
єму родовому маєтку в мiстi 
Стародубi, що тодi входив до 
складу Чернiгiвської губернiї. 
Тут i спробував реалiзувати 
свою iдею, яку виношував по-
над 40 рокiв, – вилучити з 
Англiйського банку фантастич-
ну суму спадщини гетьмана По-
луботка. Захопив цією iдеєю 
багатьох видатних сучасникiв 
i навiть у 1908 роцi зiбрав у 
рiдному Стародубi з’їзд, на який 
запросив 350 «спадкоємцiв» 
гетьмана. На жаль, як ми зна-
ємо, скарби Полуботка вияви-
лися примарними не тiльки для 
професора Рубця.

Потрапили до «Запорожцiв» 
й iншi конкретнi особи. Як, на-
приклад, художники М. Куз-
нєцов, П. Мартинович та Я. 
Цiонглiнський, син Рєпiна Юрiй, 
онучатий племiнник компози-
тора Михайла Глiнки... I просто 
безiменнi люди...

Про це заявив глава ПЦУ митрополит 
Епіфаній.

Благодійні фонди ПЦУ – Фонд Мазе-
пи та Митрополичий фонд – розпочинають 
проєкт відновлення храму Покрови Богоро-
диці в селі Дігтярівка на Чернігівщині. Храм 
збудовано у 1708 році на замовлення і ко-
штом гетьмана Івана Мазепи. У 1960-х рр. 
церква була закрита, пошкоджено східну, 
вівтарну й західну частини храму та знято 
куполи.

«Кожен народ має свою історію. І хоча 
живемо тут і зараз, проте нерозривно 
пов'язані з минулим нашого народу, з його 
випробуваннями і здобутками, страждання-
ми і героїзмом. Пам'ять – унікальна річ: як 
страждає людина, яка втратила пам'ять і че-
рез це не може віднайти себе в сьогоденні, 
так – у мільйони разів більше – страждає 
народ, в якого намагаються відібрати або 
«переписати» його історію, мову, духовну та 
національну свідомість, надбання.

Так, ми не можемо змінити те, що вже 
сталося. Але, пам'ятаючи своє минуле, ми 

маємо вплив на те, яким шляхом підемо 
далі, що усвідомимо, що візьмемо з собою 
«в дорогу» і що передамо майбутнім поколін-
ням», зазначив митрополит Епіфаній. 

Старший син дійсного статського рад-
ника Олександра Григоровича Милорадо-
вича та Софії Григорівни, уродженої Туман-
ської, Григорій народився 24 вересня (6 
жовтня) 1839 р. на Чернігівщині. Прекрас-
на домашня школа, люблячі батьки. А по-
тім Петербург, Пажеський корпус, нелегке 
навчання, дружба з цесаревичем Олексан-
дром (дивно, але це почуття було щирим, 
взаємним і на все життя). 

Уже тоді юнак, залюблений у історію 
рідного краю, почав публікувати свої роз-
відки у «Черниговских губернских ведо-
мостях».

Навесні 1859 р. Григорія приїхав відві-
дати його дядько Лев Милорадович з моло-
дою дружиною Лізою. Вони разом відвіду-
вали парки, впивалися пахощами бузку та 
конвалій; на званих балах тішилися білими 
ночами. Молодь невтомно ходила, милува-
лася природою, танцювала, а чоловік «дід» 
із насолодою дрімав. Після танцю з Гри-
цем Лізавета задивилася у воскове облич-
чя чоловіка, від якого повіяло цвинтарним 
барвінком. Перевела погляд на хлопчика 
(він же на сім років молодший за неї!), те 
обличчя бризкало юністю, принаджувало 
буянням життя, навіть пахло зацілованим 
сонцем персиком.

Згодом Ліза з чоловіком поїхали до Від-
ня: театри, бали, але Гриць не забувався, 
його обличчя  стояло перед очима. Почало-
ся їхнє багаторічне кохання-листування… 
Гриць писав, що у липні дістав звання по-
ручика Кавалергардського полку; і закін-
чив: «Целую тебя нежно-нежно…».

– І чого це він тебе цілує? – раптом за-
питав Милорадович. Виявилося, що чоло-
вік перечитував усі листи, перш ніж відда-
ти Лізаветі її кореспонденцію.

– Хто цілує?
– А граф Григорій Олександрович – 

обізвався чоловік.
У листах Єлизавета пробуджувала у не-

божа цікавість до історії України. Нагаду-
вала, що він «потомок Полуботка», «юный 
свободный казак, сын Украины, колысь 
свободной», що його призначення «быть 
полезным человечеству, а не потешать ро-
мановское отродье». Шпетила, що він пи-
шається «усердной службой на сторожах 
у тела императрицы». Поіронізувала: «До 
тебе прихильна, дарма що кавалергард» 
(слова написала українською) і попроха-
ла писати французькою, бо дідо читають 
кореспонденцію; а замість «цілую» писати 
«кланяюсь».

З роками кохання перейшло у друж-
бу цікаве спілкування. Ліза переймалася 
хворобами чоловіка, долею єдиного сина 
Грицька. Його вона виховувала українцем: 
рідна мова, вишиванки, кожного літа слав-
ний Тростянець, але… Розумний красивий 
юнак став блискучим дипломатом, мотом 
і картярем. Вона лишилася вдовою, дба-
ла про «Просвіту», українські школи. А син 

робив борги, вимагав величезних коштів у 
матері. Вона дуже рано посивіла, злягла, у 
58 років померла.

Григорій Олекс ндрович Милорадо-
вич зробив стрімку кар’єру: 1871 – 1878 
флігель-ад’ютант імператора, учасник ро-
сійсько-турецької війни 1877– 1878 рр.

У 39 років граф нарешті зважився 
одружитися з 17-річною Вірою Шабель-
ською зі старого дворянського роду відо-
мих військових і шахістів. Втім небо не ося-
яло їхній шлюб ні коханням (Лізу він ще не 
забув), ні дітьми, тому граф розлучився.

Наступного року він повторив спробу: 
створив сім’ю з 23-річною Ольгою Катери-
нич. Одне за одним у них знайшлися маля-
та: син Олександр та дочка Софія, названі 
іменами його батьків. У 49 років Милора-
дович став генерал-лейтенантом, отримав 
купу орденів, був призначений сенатором. 
Наступні роки (1890 – 1896) – чернігів-
ський губернський предводитель дворян-
ства, організатор і перший голова Черні-
гівської губернської вченої архівної комісії.

Увесь цей час граф Григорій Милорадо-
вич присвятив вивченню історії та архео-
логії Лівобережної України, генеалогії, ге-
ральдики. Зібрав 16 тисяч унікальних книг, 
подарував їх місту. Граф – автор творів із 
історичної бібліографії. На жаль, його пра-
ці не перевидаються… Архів, у якому був 
унікальний щоденник 1875–1905 років, 
утрачено…

Помер Григорій Олександрович Мило-
радович у Чернігові 13 серпня 1905 р. , по-
хований у родинному склепі на території 
Троїцько-Іллінського монастиря м. Чернігів.

Ганна ЧЕРКАСЬКА
«Чернігівщина в житті славетних».

Православна Церква України відновить 
храм гетьмана Івана Мазепи

Григорій Милорадович: 
нащадок Полуботка, український історик
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Андрій Бакіров

Художній керівник – голо-
вний режисер. Заслужений ар-
тист України. У 1983 р. закін-
чив акторський факультет Ки-
ївського державного інституту 
театрального мистецтва ім. І. 
Карпенка-Карого, після якого 
працював у Чернігівському об-
лмуздрамтеатрі артистом дра-
ми. З 1989 по 1996 рр – у Черні-
гівському облтеатрі для дітей та 
молоді.

З 1996 по 2002 р. працю-
вав режисером-постановни-
ком Чернігівського театру ім. 
Т. Шевченка. 2010 р. А. Бакі-
ров призначений на посаду ху-
дожнього керівника – головно-
го режисера театру ім. Т. Шев-
ченка.

Успішна участь його вистав 
у Міжнародних фестивалях – 
«Херсонеські ігри» у Севастопо-
лі (1997), експериментальних 
театрів у Каїрі (Єгипет, 1997), 
Шекспірівському фестивалі у 
Гданську (Польща, 1997), фес-
тивалі, присвяченому 100-річ-
чю від дня народження Федері-
ко Гарсіа Лорки у Москві (Росія, 
1997), «Міжнародна Академія 
Мистецтв» в Одесі (1998) та ба-
гатьох інших.

За творчі досягнення А. Ба-
кірова у 2001 р. було нагоро-
джено премією «Експеримент» 
Спілки театральних діячів Укра-
їни, у 2005 р. – срібною медал-
лю Академії Мистецтв Украї-
ни, у 2012 р. присвоєно почес-
не звання «Заслужений артист 
України».

Вистава «Комедія помилок» 
(В.Шекспіра) у його постановці 
була відзначена серед кращих 
на фестивалі «Золоті оплески 
Буковини»-2015, а на XVIII Між-
народному театральному фес-
тивалі «Мельпомена Таврії» 
(Херсон, 2016) здобула Гран-прі 
фестивалю.

У 2016 р. поставлена ним 
вистава «Ніч перед Різдвом» за 
повістю М. Гоголя на фестива-
лі комедії «Золоті оплески Бу-
ковини» (Чернівці) стала пере-
можцем у номінаціях «кращий 
режисерський задум та втілен-
ня» і «краще музичне вирішення 
вистави», а також «Кращий ак-
торський ансамбль» – на Між-
народному театральному фес-
тивалі «Біла вежа» (Брест, Біло-
русь).

За творчі досягнення А. Ба-
кіров у 2016 р. був нагородже-
ний Почесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України, а в 2017 
р. – орденом «За заслуги» ІІІ ст.

У 2018 році найпрестижні-
шу театральну відзнаку Мініс-
терством культури України – 
щорічну Премію імені Леся Кур-
баса присуджено А. Бакірову за 
постановку вистави «Вій. Доку-
драма» Н. Ворожбит за мотива-
ми повісті М. Гоголя.

Чернігівський обласний 
академічний музично-драматичний 

театр імені Тараса Шевченка
Віра Тимченко

Режи-
с е р - п о -
с т а н о в -
ник, За-
с л у ж е -
ний діяч 
мистецтв 
Ук р а їн и . 
У 1967 

р. закінчила акторський фа-
культет Харківського інститу-
ту мистецтв ім. І. Котлярев-
ського, а в 1976 р. – режи-
серський факультет цього ж 
інституту. З 1967 по 1971 р. 
працювала на посаді артист-
ки драми у Кіровоградському 
облмуздрамтеатрі ім. М. Кро-
пивницького, потім дванад-
цять років працювала режи-
сером у Запорізькому театрі 
ім. В. Магара. У 1988 р. була 
запрошена на посаду режисе-
ра-постановника до Чернігів-
ського облмуздрамтеатру ім. 
Т.Шевченка.

За час роботи в Черні-
гівському театрі здійснила 
постановку багатьох різно-
жанрових вистав сучасно-
го та класичного репертуа-
ру. У 1994 р. за постановку 
вистави «Закон» В. Винни-
ченка на чернігівській сцені 
В.Тимченко було присуджено 
обласну літературно-мистець-
ку премію імені М. Коцюбин-
ського. 

У 2009 р. В.Тимченко було 
присвоєно звання «Заслуже-
ний діяч мистецтв України». З 
1989 р. В. Тимченко очолює 
первинний осередок Націо-
нальної Спілки театральних 
діячів України при театрі. 

Валентин Судак
Н а -

р о д н и й 
а р т и с т 
Ук р а їн и . 
Закінчив 
театраль-
ну студію 
при Ки-
ї в с ь к о -

му театрі оперети та Київ-
ський національний універ-
ситет театру, кіно і телеба-
чення ім. І. Карпенка-Карого. 
В театрі з 1971 року. Заслу-
жений артист України (1996 
р.). Народний артист України 
(2013 р.).

Серед ролей у минулі роки і 
в діючому репертуарі: Панасик 
– «Циганка Аза» та Левко – 
«Майська ніч» М. Старицького, 
Парис – «Ромео і Джульєтта» 
та Оберон – «Сон літньої ночі» 
В. Шекспіра, Тур – «Енеїда» І. 
Котляревського, Чебутикін – 
«Три сестри» А. Чехова, Андрій 
– «Живи і пам’ятай» В. Распу-
тіна, Перлімплін – «Історія про 
щастя і біду та кохання у саду» 
за творами Ф. Гарсіа Лорки, 
Платонов – «Яма» («Женя») за 
О. Купріним, Маркіз де Орсі-
ньї – «Мольєр» М. Булгакова. 
Жеронт – «Скапен», Дід Явтух 
– «Вій. Докудрама», Чуб – «Ніч 
перед Різдвом», Егеон – «Ко-
медія помилок», Доктор Гіббс 
– «Наше містечко» Бартоло – 
«Шалений день, або Весілля 
Фігаро».

Бажання стати надсучасним і 
креативним спонукають нинішніх 
артистів шукати засоби для само-
вираження у різних новітніх жан-
рах музичної та пісенної творчості 
запозичених у іншоземних культу-
рах. І лунають на різних шоу про-
грамах твори у стилі софт, поп чи 
гард років, реп, техно чи електро. 
Українська ж авторська та народна 
пісня губиться в цих андеграундних 
потоках. 

Найбільш відданими україн-
ській пісенній традиції залиша-
ються аматорські колективи та са-
модіяльні виконавці. Одним з та-
ких виразників і популяризато-
рів справжньої української пісні 
є народний аматорський чолові-
чий вокальний ансамбль «Варин» 
КЗ «Варвинський будинок куль-
тури», який понад 10 років вкла-
дає у свою репертуарну скарбнич-
ку ліричні та мелодійні, жартівливі 
чи тужливі українські як авторські, 
так і народні пісні. 

Свою назву колектив запози-
чив від назви старовинного посе-
лення, яке існувало на місці сучас-
ної Варви і де, як видно із записів 
в Іпатіївському літописі, Київський 
князь Володимир Мономах розгро-
мив половецькі війська. Можли-
во, саме тому, нащадкам славних 
пращурів так до вподоби пісні па-
тріотичного спрямування: «Летять 
коні на Вкраїну», «Вставаймо, брат-
тя українці», «Плакала калина» та 
«Біля тополі»… Також пріоритетом 
репертуару ансамблю є пісні, напо-
внені особливим змістом, щоб, як 
кажуть, за душу брало. Щирі емоції 
викликають у глядачів пісні «Вер-
бонька», «Очі волошкові», «Йшли ко-
рови із діброви», «Любов цвіте один 
лиш раз», «На березі милім». Хоча 
підняти настрій глядачам веселою 
жартівливою піснею нашим чолові-
кам також до снаги. І тоді глядачі з 
блиском в очах та щирою посміш-
кою дізнаються і про «Галю балу-
вану», і про кумедні історії з життя 
«Кози Мар’яни», а якщо «Живеш в 
селі – вирощуй сало». Перекону-
ються у щирості почуттів у піснях «А 
на Україні щастя моє», «Розлук не 
буде», «Танго кохання». Як справжні 
чоловіки учасники ансамблю не 
раз оспівували красу і велич жін-
ки: «Шануймо жінку», «Чарівні укра-
їночки». 

Жоден мистецький захід на 
місцевій сцені не обходиться без 
участі «Варина», адже вони є улю-
бленцями глядачів і ця любов 
взаємна. 

Учасники «Варина» – люди різ-
ні за віком, професією, вподобан-
нями, але об’єднані любов’ю до піс-
ні. У нинішньому складі колективу 
співають не лише працівники Вар-
винського будинку культури – Сер-
гій Желіба (тенор), Олександр Лев-
ченко та Ярослав Ковбашин (бари-
тони), начальник відділу культури 
Варвинської селищної ради Роман 
Бузикевич (тенор), а й суддя Вар-
винського районного суду Андрій 
Савенко (тенор), працівник нафто-
газової промисловості Олексій 
Урода (бас), пенсіонер Микола Ви-
прицький (бас).

Два роки тому колективу «Ва-
рин» було присвоєно почесне зван-
ня «Народний аматорський», а його 
керівник Сергій Желіба став лау-
реатом районного фестивалю рей-
тингу популярності та здобутків 
«Гордість Варвинщини 2019». 

Географія гастрольних висту-
пів ансамблю не така вже й по-
ширена, однак, слава про наших 
«співочих соловейків» долинула й 
до сусідніх Чорнух (Полтавщина), 
тут колектив виступив на фести-
валі – зустрічі «У дружньому колі», 
представників громад Чернігів-
щини ти Полтавщини, які межу-
ють на територіях наших колишніх 
районів. 

Найвагоміший і найяскраві-
ший слід у творчості колективу за-
лишила поїздка у складі розшире-
ної концертної бригади в зону АТО 
у 2015 році. «Варин» дарував свої 
чарівні пісні воїнам – землякам на 
передовій в районі с. Старогнатів-
ка, а також місцевим мешканцям 
та військовим у селі Прохорівка 
(Донеччина). 

Нещодавно кілька виступів ко-
лективу було розміщено на одно-
му з сайтів соціальної мережі Фей-
сбук. Цілком неочікувано для себе 
ансамбль отримав велику кількість 
схвальних відгуків користувачів та 
високу оцінку спеціалістів – вока-
лісті, а також запрошення для учас-
ті у Всеукраїнських та Міжнародних 
мистецьких фестивалях і конкурс-
них програмах. Це є неабияким 
стимулом для подальшої роботи 
цього чудового творчого колекти-
ву, учасники якого співають душею 
і серцем. 

  
Віра БУЗИКЕВИЧ,

головний режисер 
КЗ «Варвинський 

будинок культури» 

Співають душею 
і серцем

Оксана Гребенюк
З а с л у -

жена ар-
т и с т к а 
України. У 
1984 році 
з а к і н ч и -
ла актор-
ський фа-
культет Київського інституту теа-
трального мистецтва імені І. Кар-
пенка-Карого і за призначенням 
прийшла на посаду артистки дра-
ми до Чернігівського театру імені 
Т. Шевченка. Провідний майстер 
сцени. 

У минулі роки зіграла, зокре-
ма, такі ролі:Джульєтта – «Ромео і 
Джульєтта», Галя – «Циганка Аза»; 
Титанія – «Сон літньої ночі»; Бічі 
– «Людина і джентльмен»; Маша 
– «Три сестри». З 2002 року пра-
цювала в Донецькому обласно-
му театрі, 2010-го повернулася 
до Чернігівського. Наступні ролі: 
Жаклін – «Французька вечеря»; 
Маркіза де Мертей – «Небезпечні 
зв̀ язки»; Елеонора – «Танго»; Со-
лоха – «Ніч перед Різдвом»; Курти-
занка – «Комедія помилок»; Бар-
бара Сміт – «Тато в павутинні»; Мі-
ріам – «Одержима».

Олександр Куковєров
З а с л у -

жений ар-
тист Укра-
їни. В теа-
трі з 1996 
року. У 1987 
році закін-
чив Дніпро-
петровське 

театральне училище, після чого пра-
цював у Чернігівському молодіжно-
му театрі. Провідний майстер сцени. 

Серед ролей у попепредні роки 
і в діючому репертуарі: Деметрій – 
«Сон літньої ночі» В. Шекспіра, Ту-
зенбах – «Три сестри» А. Чехова, 
Манілов – «Мертві душі» М. Булга-
кова за поемою М. Гоголя, Кароль 
– «Ідентифікація танго» («Кароль») 
С. Мрожека, Мольєр – «Мольєр» М. 
Булгакова, Дон Жуан – «Камінний 
господар» Лесі Українки, Стоміл – 
«Танго», Дядько Лев – «Лісова піс-
ня», Аргант – «Скапен», Ничипір – 
«Пошились у дурні», Князь – «Коме-
дія помилок», Містер Уебб – «Наше 
містечко», Граф Альмавіва – «Шале-
ний день, або Весілля Фігаро», Генрі 
Перкінс – «Смішні гроші», Джон Сміт 
– «Тато в павутинні».

Наталія Максименко
З а с л у же н а 

артистка Укра-
їни. В театрі з 
1988 року. За-
кінчила Київ-
ський універси-
тет театру, кіно 
і телебачення 

імені І. Карпенка-Карого. Провід-
ний майстер сцени. 

Деякі ролі попереднього і дію-
чого репертуару: Елла Делей – «Тіт-
ка Чарлея»; Сюзон – «Вісім любля-
чих жінок»; Лаура Карльє – «Зару-
чини по-французьки»; 

Мадам де Роземонд – «Небез-
печні зв̀ язки»; Елеонора – «Танго»; 
Місіс Бейкер – «Вільні метелики»; 

Емілія – «Комедія помилок»; Мі-
сіс Гіббс - «Наше містечко»;

Мері Сміт – «Тато в павутинні»; 
Проня Прокопівна – «За двома зай-
цями».

Народний аматорський чоловічий вокальний 
ансамбль «Варин» Комунального закладу 

«Варвинський будинок культури» селищної ради
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Жартома і всерйоз

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Господарське мило послужить дезинфікуючим засо-
бом для предметів особистої гігієни (гребінців, мочалок, зуб-
них щіток). З вечора їх потрібно намилити, а вранці ретель-
но промити. Фахівці рекомендують проводити таку процедуру 
хоча б раз в 3 місяці.

Якщо змастити господарським милом дрібні подряпи-
ни, порізи і ранки, то можна значно знизити ризик інфекції і 
прискорити загоєння.

Забруднили пальці зеленкою? А її змити не так про-
сто. Швидко очистити руки можна за допомогою лимона. Ви-
чавіть трохи соку, змішайте зі спиртом, змочіть в розчині ват-
ний тампон і гарно протріть пальці. Потім вимийте руки.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Чотири речі, які люди-
на не вибирає: батьків, на-
ціональність, зовнішність, 
президента. 

 Улюблене друковане 
видання – гроші.

 Нащо у мене голова? 
Головою я їм.

 Якщо гроші пропа-
ли, загублені або вкрадені, 
скажи: «Спасибі, Господи, 
що взяв грішми!»

Було колись...
Знаменитий датський 

фізик Нільс Бор захоплю-
вався футболом і був во-
ротарем клубу «Академіск». 
Його брат Харальд, також 
доктор наук, математик, 
теж виступав за цей клуб а 
також і за збірну Данії. Ха-
ральд був настільки попу-
лярний у публіки, що на за-
хисті його дисертації були 
присутні більше футболь-
них вболівальників, ніж ма-
тематиків.

У 1921 році до худож-
ника Бориса Кустодієва 
звернулися двоє молодих 
вчених з проханням напи-
сати їх портрет. Їхнім аргу-
ментом було те, що Кусто-
дієв малює тільки знаме-
нитостей, а вони впевнені, 
що теж прославляться, не-
хай зараз особливо і ніко-
му не відомі. Цими вченими 
були Петро Капіца, Микола 
Семенов, майбутні Нобе-
лівські лауреати по фізиці і 
хімії відповідно. В якості го-
норару вони віддали худож-
нику мішок проса та півня, 
отримані за ремонт млина. 

Куточок 
гумору

Одеські жарти
В школі учні пишуть твір 

«Якби у мене був мільйон, 
як би я його потратив?» За 
10 хвилин до закінчення 
уроку Моня Рабінович за-
питує вчительку: «А можна, 
я додам ще 100 тисяч?»

☺ ☺ ☺
– Фаєчка, сходила б на 

море, поплавала, а то якось 
втрачаєш форму.

–Яша, он кити все жит-
тя плавають, і що – вони 
стрункіші од мене?

☺ ☺ ☺
– Абрам, коли завтра 

прийдуть сватати нашу Со-
фочку, не кидайся нарече-
ному на груди і не кричи: 
«Рятівник ти наш».

☺ ☺ ☺
– Можна вірити жін-

кам?
– Можна. Нехай вірять.

☺ ☺ ☺
– Слухай, мені наснило-

ся, що я картопля?
– Мойша що ти кажеш? 

А чому?
– Або весною мене по-

садять, або восени збе-
руть. 

Корисні порадиКорисні поради

 Щорічно сейсмологи реєструють приблизно 500 ти-
сяч землетрусів різної сили. З них 100 тисяч відчуваються 
людьми та 1000 завдають збитків.

 Найбільші руйнування заподіяв землетрус Шінсай, 
що стався в Японії 1 вересня 1923 року (сила поштовху до-
сягала 8,2 бала). У результаті морське дно в затоці Сагамі 
опустилося на 400 метрів! За офіційними відомостями, чис-
ло загиблих перевищило 140 тисяч чоловік. У містах, в тому 
числі столиці Токіо, було зруйновано сотні тисяч будинків.

 Найбільше людей загинуло в результаті земле-
трусу влітку 1201 року на Близькому Сході та Східному 
Середземномор'ї – понад мільйон чоловік. У наш час най-
більше число жертв зареєстровано при Тянь-Шанському 
землетрусі (силою майже 8 балів) у Східному Китаї в 1976 
році. Тоді загинуло близько 700 тисяч чоловік.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літера-
туру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм 
не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 
ел. пошта: pivnich.info@gmail.com

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, 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.

реа-
а-

Цікаве по планетіЦікаве по планеті Короткий посібник з виживання 
у світі пропаганди та реклами

Якщо кажуть, що «про це знають всі», то мова, як правило, 
йде про несусвітню брехню.

Якщо кажуть, що «так було завжди», то навряд чи знають, як 
було хоча б років 50 тому.

Якщо кажуть, що «нічого не можна змінити», то мова йде про 
підлість, лінь або боягузтво того, хто каже.

Якщо кажуть, що «тут навколо одне лайно», то бажають 
опустити всіх до свого рівня.

Якщо кажуть, що «свобода слова», то ніколи не кажуть, яко-
го та чийого.

Неправильно Правильно
По нашим підрахункам За нашими підрахунками

По необхідності З потреби

По сторонах дороги Обабіч дороги

Попасти в аварію Потрапити в аварію

Попасти в тупик Потрапити в безвихідь, глухий кут

Попередження аварії Запобігання аварії

Найстарша жінка Європи 
зустріла 117-річчя 

Сестра Андре живе у 
Франції, є католицької чер-
ницею. Жінка пережила дві 
світові війни і дві пандемії – 
іспанського грипу і корона-
вірусу. Цікаво, що коронаві-
рус вона навіть не помітила у 
себе, але здивувалася позитивному тесту.

Першими сестру Андре привітали родичі по 
відеозв'язку. А працівники будинку престарілих, де 
живе жінка, подарували їй улюблений торт з моро-
зива, бісквіту і безе. У місцевій церкві іменинни-
ці влаштували маленький банкет з шампанським і 
портвейном.

У Британії шукають людей, 
які будуть пити вино, 

отримуючи за це гроші
Британська компанія HUN оголосила пошук де-

густаторів, що питимуть вино за грошову винагоро-
ду. Фірма хоче перевірити, чи відповідає високим 
стандартам вино, розлите в банки, в яких зазвичай 
продають пиво і енергетики.

За роботу дегустаторами обіцяють заплатити 200 
фунтів стерлінгів (близько 7,7 тисяч гривень) і забез-
печити річний запас вина з доставкою додому. Крім 
того, дегустатори будуть регулярно отримувати зраз-
ки нових вин, які HUN почне випускати в цьому році.

Претенденти на посаду повинні бути не молод-
ше 18 років і проживати у Великобританії.

У США собака 
отримав у спадок 

5 мільйонів доларів
Бізнесмен з Нешвілла, що у 

штаті Теннессі, залишив у спа-
док своєму собаці Лулу п'ять 
мільйонів доларів.

Білл Дорріс часто був у по-
їздках, тож за його собакою 
Лулу, породи бордер-колі, до-
глядала 88-річна подруга Мар-
та Бертон. Сам чоловік помер 
наприкінці 2020 року у віці 84 
років.

Будинок бізнесмена та-
кож перейшов у спадок до-
машньому улюбленцю, триває 
процес підтвердження його 
передання. 

Однак нова хазяйка Лулу не 
зможе використовувати ці гро-
ші, як їй заманеться. У заповіті 
говориться, що керуючий фон-
ду, куди передано спадок, про-
сто відшкодує їй розумні щомі-
сячні витрати.

«Він просто дуже любив со-
баку», прокоментувала рішен-
ня Дорріса Бертон. Що тра-
питься з грошима, коли Лулу, 
якому вже 8 років, помре, в за-
повіті не уточнюється. 

Сніг утворюється, коли 
мікроскопічні краплі води 
в хмарах притягуються до 
пилових частинок і замер-
зають. З'являються при 
цьому кристали льоду, що 
не перевищують спочатку 
0,1 мм в діаметрі, падають 
вниз і ростуть в результа-
ті конденсації на них во-
логи з повітря. При цьому 
утворюються шестикінечні 
кристалічні форми з кута-
ми в 60 ° і 120 °.

Вперше науково об-
ґрунтував форму сніжинок 
астроном Йоганн Кеплер 
в 1611 році. Він видав на-
уковий трактат «Про шес-
тикутні сніжинки», в яко-
му піддав чудеса природи 
розгляду з боку жорсткої 
геометрії.

Існує таке різноманіт-
тя сніжинок, що зазвичай 
вважається, що не буває 
двох однакових.

Сніжинка важить 1-3 
міліграма.

Білий колір походить 
від укладеного в сніжин-
ці повітря. Сніжинки скла-
даються на 95% з повітря, 
що зумовлює низьку щіль-
ність і порівняно повільну 
швидкість падіння (0,9 км/
год).

У мові ескімосів для 
найменування снігу існує 
більше 20 слів.

Більше половини на-
селення земної кулі ніко-
ли не бачили справжньо-
го снігу.

Найбільша сніжинка 
була зафіксована 28 січня 
1887 року під час снігопа-
ду в Форт-Кео, штат Мон-
тана, США; вона мала діа-
метр в 15 дюймів (близько 
38 см). Зазвичай же сні-
жинки мають близько 5 
мм в діаметрі.

Сніг відбиває 95% со-
нячної енергії. Тобто під 
сонцем він може взагалі 
не танути (що в горах і від-
бувається). Тане він з іншої 
причини: в містах на сніг 
осідає пил, на сонці він на-
грівається і через це сніг і 
тане.

У деяких високогірних 
районах, наприклад, калі-
форнійському хребті Сьєр-
ра-Невада, влітку можна 
побачити кавуновий сніг. 
Він рожевого кольору і 
має запах і смак кавуна. 
Цей феномен обумовле-
ний присутністю в снігу во-
доростей, що містять чер-
воний пігмент астаксан-
тин.

При стисненні сніг ви-
дає звук, що нагадує скри-
піння (хрускіт). Цей звук 
виникає при ході по снігу, 
натисканні на свіжий сніг 
полоззям саней, лижами, 
при ліпленні сніжок і т. п. 
Скрипіння снігу чути при 
температурі нижче -2 гра-
дуси. Вважається, що це 

відбувається через руйну-
вання кристалів.

До кінця зими терито-
рія Північної півкулі заку-
тана сніговим покривом в 
13500 млрд. тонн.

Одного разу дружина 
французького короля Лю-
довіка XIV мадам Менте-
нон захотіла посеред літа 
покататися на санях. На-
ступного ранку їй влашту-
вали багатокілометрову 
«снігову» трасу з солі і цу-
кру по дорогах Версаля.

Японський фізик-ядер-
ник Укіхіро Накайя (1900 
– 1962) створив свою 
книгу про сніжинки «Сні-
гові кристали: натураль-
ні і штучні», видану в 1954 
році, і визначив схему кла-
сифікації сніжинок, в якій 
він поділив їх на 41 інди-
відуальний морфологіч-
ний тип; він же вперше ви-
значив залежність форми 
кристалів від температури 
і вологості навколишньо-
го середовища. У рідному 
місті вченого Катаямазу 
знаходиться Музей Снігу і 
Льоду його імені.

На Марсі випадає як 
звичний нам сніг, так і 
сніг з твердої вуглекисло-
ти (крім постійних поляр-
них шапок зі звичайного 
льоду, на Марсі регуляр-
но утворюються сезонні 
шапки з вуглекислотного, 
більш відомого як «сухий» 
лід.

Дещо про сніг


